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NETO, JV. Efeito da suplementação de simbióticos sobre a inflamação sistêmica de idosos. 

São Paulo: Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP; 2014. 

RESUMO 

Introdução:  O envelhecimento está associado a redução na capacidade de lidar/enfrentar 

estressores, o que significa o principal conceito de fragilidade. Algumas mudanças na 

composição e função corporal são relacionadas com o desenvolvimento da fragilidade, como: 

deposição de gordura visceral (altamente relacionada com a inflamação sistêmica) e a redução 

da gordura subcutânea. Uma alteração importante é a relacionada com um aumento na 

concentração de marcadores inflamatórios no sangue, o que tem sido associado com um 

processo mais amplo, denominado inflammaging. Nosso trabalho destaca a hipótese de que 

esta inflamação de baixo nível é associada a um desbalanço na microbiota e alterações na 

permeabiliade intestinal, o que então justifica o uso de substâncias simbióticas. Objetivos: 

avaliar o efeito de uma suplementação por seis meses com substância simbiótica sobre a 

inflamação sistêmica de idosos em risco de fragilidade. Métodos:  foram estudados 49 

indivíduos, entre 65-90 anos, que atenderam um ou dois critérios de fragilidade propostos por 

Fried et al (2001). Tratou-se de um estudo duplo-cego randomizado, no qual os participantes 

foram alocados em um dos grupos que seguem: SIM (tratamento com simbiótico) – ingestão 

de uma substância simbiótica (Frutooligossacarideos 6 g, Lactobacillus paracasei 109 a 108 

CFU, Lactobacillus rhamnosus 109 a 108 CFU, Lactobacillus acidophilus 109 a 108 CFU e 

Bifidobacterium lactis 109 a 108 CFU); ou PLA (placebo, controle)- maltodextrina (6g) nas 

mesmas doses do grupo simbiótico. Ambos os grupos foram instruídos a consumir as 

substâncias duas vezes ao dia. Antes e após a suplementação os sujeitos foram avaliados para: 

marcadores plasmáticos de inflamação (IL-6, IL-10 e TNF-α); contagem de células 

sanguíneas; medidas antropométricas; função intestinal (Escala de Bristol e Critério de 

ROMAIII). Os dados foram analisados por ANOVA de medidas repetidas (marcadores 

inflamatórios), com test pos-hoc apropriado, teste T de student (células sanguíneas), bem 

como odds ratio e redução de risco. Foi adotado o princípio da intenção de tratar. A 

significância foi considerada para p<0.05. Resultados: O grupo SIM foi composto por 25 

sujeitos com idade media de 76.2±8.4 anos, e o grupo PLA foi formado por 24 sujeitos média 

de idade de 75.6±8.1 anos. A função intestinal melhorou em 5,3% no grupo SIM. Em 

constraste, o grupo PLA apresentou piora de 20% dos sintomas negativos da função intestinal. 

O OR da melhora do SIM de acordo com o ROMA III foi de 0.76 (IC= 0.09-6.17), indicando 

um benefício da suplementação com simbióticos. Os marcadores inflamatórios foram 



 

 

analisados de duas diferentes maneiras: o grupo todo e considerando a idade como co-

variável. Quando comparados os grupos, algumas diferenças foram encontradas em função do 

tempo para ambos os grupos entre os níveis de IL-10 antes (a) e depois (d) da suplementação 

(p<0,01)  (PLAa=3,9±5,4; PLAd=1,4±1,7;  SIMa1,9±3,2; SIMd=1,5±1,3) e IL-6 (p<0,01)  

(PLAa=3,9±5,4; PLAb=2,4±1,6 e SIMa=3,0±1,9; SIMb=2,5±1,1). A contagem de células 

sanguíneas revelou maior número de basófilos (contagem relativa) (p=0,01) 

(PLA=4,22±17,91; SIM=32,05±39,85) e monócitos (contagem absoluta) (p=0,04) 

(PLA=14,58±8,60; SIM=11,00±7,36) no grupo SIM comparado ao grupo PLA. Conclusão: 

Considerando tudo o que foi exposto, é possível concluir que a suplementação com 

simbióticos pareceu ser eficiente para idosos considerados em risco de fragilidade, mas ainda 

é necessário que mais estudos sejam desenvolvidos incluindo populações maiores, e análises 

de permeabilidade intestinal.  
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NETO, JV. Effects of synbiotic supplementation on systemic inflammation of elderly 

subjects. São Paulo: Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP; 2014. 

ABSTRACT 

Background: Ageing is associated to a reduction in the capacity to cope with stressors, which 

is the main concept of frailty. A number of changes in body composition and function are 

related to the development of frailty, such as: visceral deposition of fat (highly associated with 

systemic inflammation) and reduction in the subcutaneous fat. A remarkable change is related 

to a systemic and low level rise in inflammatory markers in the blood, which has been 

associated to a broader process called inflammaging. Our work highlights the hypothesis that 

this low-level inflammation is associated to an imbalance in gut microbiota and changes in 

intestinal permeability, which in turn justifies the use of synbiotic substances. Aims: to 

evaluate the effect of a 6-month supplementation of a synbiotic substance on the systemic 

inflammation in elderly in risk of frailty.  Methods:  we studied 49 individuals, 65-90 years 

old, fulfilling from one to two frailty criteria proposed by Fried et al (2001). A double-blind 

randomized clinical trial was performed, in which the participants were allocated in one of the 

following groups: SYN (symbiotic treatment) - intake of a synbiotic substance 

(Frutooligossacarideos 6 g, Lactobacillus paracasei 109 to 108 CFU, Lactobacillus rhamnosus 

109 to 108 CFU, Lactobacillus acidophilus 109 to 108 CFU and Bifidobacterium lactis 109 to 

108 CFU); or PLA (placebo, control)- maltodextrin in the same doses as the SYN group. Both 

groups were instructed to consume the substances twice a day, for the period of 6 months. 

Before and after the supplementation the subjects were evaluated for: plasma inflammatory 

markers (IL-6, IL-10 and TNF-α); blood cells count; anthropometric measures, gut function 

(Bristol Scale and Roma criteria). Data were analyzed by repeated measures ANOVA 

(inflammatory markers), with appropriated pos-hoc test, student’s t Test (blood cells), as well 

as odds ratio and risk reduction analysis. The Intention to treat principle was adopted. 

Significance was considered as p<0.05. Results: The PLA group was composed by 24 

subjects with mean age of 76.2±8.4 years, and the PLA group was formed by 24 subjects with 

mean age 75.6±8.1 years.  The gut function was improved in 5.3% of SYN. In turn, PLA 

group presented 20% of negative symptoms of gut function. The OR of improvement of SYN 

according to ROMA III was 0.76 (CI= 0.09-6.17), indicating a benefit of the synbiotic 

supplementation. The inflammatory markers were analyzed in two different ways: the whole 

group and considering the age as co-variable. When compared the whole groups, some 

differences were found by the time between both groups for IL-10 at baseline (b) and after 



 

 

supplementation (a) for IL-10 (p<0,01) (PLAb=3,9±5,4; PLAa=1,4±1,7;  and SYNb1,9±3,2; 

SYNa=1,5±1,3) and IL6 (p<0,01) (PLAb=3,9±5,4; PLAa=2,4±1,6 and SYNb=3,0±1,9; 

SYNa=2,5±1,1). The blood cells count revealed higher numbers of basophiles (p=0,01; 

PLA=4,22±17,91; SYN=32,05±39,85) and monocytes (p=0,04; PLA=14,58±8,60; 

SYN=11,00±7,36) on the SIM group compared to the PLA group. Conclusion:  Taking 

altogether, it’s possible to conclude that the synbiotic supplementation seemed to be efficient 

for the elderly considered in risk of frailty, but it remains necessary to perform more studies, 

including larger populations and with analysis of gut permeability.  

 

Key words: frailty, inflammation, microbiota, synbiotic. 
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1. Introdução 

O envelhecimento é um processo contínuo e gradual.  É caracterizado por uma grande 

variabilidade entre as populações, indivíduos e os órgãos de um mesmo indivíduo, trazendo 

alterações corporais bastante evidentes. Esta variabilidade envolve diferentes modos e formas 

de envelhecimento, que dependem das características ambientais, culturais e genéticas, bem 

como da presença ou ausência de condições patológicas (BUFFA et al, 2011).  

Independente da variabilidade, o envelhecimento sempre está, inevitavelmente, associado 

a mudanças importantes no organismo, em diferentes órgãos e sistemas. Dentre essas 

mudanças, cabe destacar as que ocorrem no sistema imune. Esse sistema, que é constituído 

por diferentes células e moléculas, tem funções fundamentais na homeostase corporal. Uma 

dessas importantes funções é o desencadeamento de respostas a “invasores”, ou seja, a 

inflamação. 

 A inflamação envolvida nas defesas do hospedeiro contra agentes infecciosos e lesões, é 

considerada também como fator na fisiopatologia de muitas doenças crônicas.  As interações 

de células do sistema imune inato, sistema imune adaptativo, e mediadores inflamatórios 

orquestram aspectos da inflamação aguda e crônica, que servem de base para a instauração de 

alterações em vários sistemas (LIBBY et al, 2007). 

O sistema imune sofre algumas alterações bastante marcadas ao longo da vida, 

culminando na velhice – imunossenescência - tendo remodelada a imunidade inata, que se 

mantém bem preservada, mas supra-regulada; uma severa alteração da imunidade clonotípica; 

e a ocorrência de um processo inflamatório crônico, que alguns autores denominam 

inflammaging (MISHTO et al., 2003; HUNT et al, 2010, FRANCESCHI et al, 2000). 

Em estados de inflamação crônica, há um desequilíbrio entre os mecanismos mediadores 

da resposta inflamatória, o que resulta em danos celulares (PRASAD et al, 2012). Estudos 

encontraram forte associação entre elevações séricas de baixo grau, de mediadores 

inflamatórios (citocinas), e o risco de mortalidade, independentemente de morbidade pré-

existente, sugerindo, assim, que as citocinas atuem como fatores contribuintes para o 

desencadeamento e o agravo de processos patológicos, e sendo, por isso, marcadores sensíveis 

de desordens subclínicas em populações idosas (KRABBE et al. 2004; HUNT et al. 2010). 
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Considerando que o estado inflamatório crônico pode estar associado a uma série de 

desfechos desfavoráveis ao envelhecimento bem sucedido, é importante investigar locais ou 

fatores corporais que colaborem com o estabelecimento desse quadro. Algumas são as 

possíveis origens para o “inflammaging”: - as principais alterações referentes àquelas próprias 

das células do sistema imune; - a adiposidade; - a alteração das estruturas intestinais 

(FRANCESCHI et al, 2000; GUIGOZ et al, 2008).  

Assim o tecido adiposo pode ser considerado um dos focos de inflamação sistêmica, pois 

este é capaz de secretar mediadores inflamatórios na circulação, reconhecidos como base 

comum para uma gama de desordens do organismo como, por exemplo, resistência à insulina 

e doenças cardiovasculares (ZAMBONI et al., 2013). Ainda, o intestino é apontado como 

outro possível local de origem do processo inflamatório sistêmico. As diferenças da 

microbiota intestinal, relacionadas ao envelhecimento, como o aumento de Proteobacteria, à 

custa da redução das populações de Firmicutes e Bacteroidetes, bem como o desequilíbrio 

entre as bactérias simbióticas e as patobióticas, somadas às alterações da permeabilidade 

intestinal, parecem contribuir para a instauração do estado inflamatório entre os idosos 

(ROUND e MAZMANIAN, 2009). 

Considerando tudo que foi exposto, emerge a importância da adoção de estratégias que 

possibilitem a atenuação do quadro inflamatório crônico de idosos, visando uma melhor 

qualidade de vida para essa população. A modulação da microbiota intestinal surge como uma 

possibilidade que permite alcançar um equilíbrio mais saudável entre as populações de 

bactérias constituintes do intestino, a partir da utilização de substâncias que promovam o 

crescimento e manutenção de bactérias consideradas desejáveis. Algumas dessas substâncias 

têm caráter nutricional, o que permite melhorar ou manter a saúde dos indivíduos sem a 

necessidade da utilização de fármacos. 
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1. Hipótese 

A hipótese do presente estudo é que a modulação da microbiota intestinal possa colaborar 

com a mudança no padrão de citocinas circulantes, melhorando ou atenuando o processo de 

inflamação sistêmica, melhorando algumas características da massa corporal. A administração 

de uma susbstância simbiótica foi utilizada para testar essa hipótese. Assim, espera-se a 

seguinte sequência de eventos: a-) Ingestão de simbióticos; b) Modulação da microbiota 

intestinal; c) Redução da permeabilidade intestinal e da inflamação sistêmica quando 

comparado a um grupo controle, sem tratamento com simbióticos. 
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3. Objetivo 

Avaliar os efeitos da administração de uma substância simbiótica sobre a inflamação 

sistêmica e características corporais de idosos em risco de fragilidade. 
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4. Revisão da Literatura 

4.1 O Sistema Imune 

O corpo humano tem a capacidade de resistir contra quase todos os tipos de organismos 

que tendam a lesar seus tecidos e sistemas, sendo capaz de distinguir entre os invasores 

patogênicos ou não, capacidade denominada imunidade (HART et al, 2013; GUYTON e 

HALL, 2006; SCHAUF et al., 1990). 

Para entender o funcionamento da imunidade e suas características é necessário 

primeiramente compreender os componentes desse sistema e os diferentes modos pelo qual 

este atua a fim de combater as diferentes infecções e agentes tóxicos. 

O sistema imune é operado basicamente por leucócitos (glóbulos brancos) e outras células 

teciduais derivadas de uma mesma matriz de células, o megacariócito. As principais formas 

pelas quais essas células agem para impedir a instauração da doença são: por fagocitose – 

quando há a destruição do agente infeccioso, por citotoxidade, e pela produção de anticorpos 

(ROITT et al, 2002; GUYTON e HALL, 2006; SOLANA et al, 2012). 

Parte dos leucócitos é formada na medula óssea (Figura 1) e, outra parte, no tecido 

linfático – linfonodos, baço, timo, tonsilas, em bolsões linfoides na medula óssea e nas placas 

de Peyer, por baixo do epitélio da parede do intestino (linfócitos e plasmócitos). São algumas 

dessas as células que em situações de necessidade, são transportadas pelo sangue a diversas 

partes do corpo para áreas de infecção e inflamação, promovendo a rápida e potente defesa 

contra agentes infecciosos (ROITT et al, 2002; GUYTON e HALL, 2006). 
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Figura 1. Diferenciação das células sanguíneas brancas e plaquetas. (Adaptado de Corey 

et al, 2007) 

Os tipos de células sanguíneas envolvidos nesse sistema, genericamente denominados 

leucócitos, são: neutrófilos (atuantes na defesa imune por meio de fagocitose); basófilos 

(resposta inflamatória alérgica); eosinófilos (defesa contra parasitas); monócitos (defesa 

imune, precursor dos macrófagos); linfócitos-B (produção de anticorpos e precursor de 

células plasmáticas – imunidade humoral); linfócitos-T (imunidade mediada por células) e 

plaquetas (coagulação sanguínea) (SCHAUF et al., 1990). Uma nomenclatura adotada para 

definir a classe que compreende neutrófilos, basófilos e eosinófilos, por serem similares e 

polinucleares, é a de granulócitos, sendo os neutrófilos os mais predominantes (GUYTON e 

HALL, 2006; SCHAUF et al., 1990). É importante lembrar que embora os leucócitos sejam 

fundamentais em todas as respostas imunes, outras células teciduais também participam, 

sinalizando para os linfócitos e respondendo às citocinas secretadas pelos linfócitos T e 

macrófagos (ROITT et al, 2002). 

Os macrófagos são o produto final dos monócitos, células imaturas presentes no sangue, 

que quando chegam aos tecidos, começam a aumentar de volume, passando a ser 

denominadas macrófagos teciduais (forma madura). Os neutrófilos são células maduras com 

capacidade para atacar e destruir agentes infecciosos mesmo no sangue circulante. Esses dois 
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tipos de células, em conjunto, atacam e destroem as bactérias, os vírus e outros agentes 

invasores, sendo os macrófagos muito mais potentes que os neutrófilos, com capacidade de 

envolver partículas maiores, e de sobreviver por mais tempo (WYNN, 2013; GUYTON e 

HALL, 2006). 

4.2 Imunidade 

A imunidade pode ser dividida em duas dimensões: a inata e a adquirida. A imunidade 

inata é basicamente descrita pelos processos supracitados e por algumas características mais 

gerais do corpo:  destruição dos microorganismos deglutidos pelas secreções do estômago e 

pelas enzimas digestivas; resistência da pele à invasão; presença de compostos no sangue que 

se prendem aos corpos estranhos e os destroem, como por exemplo, a lisozima, que atrai 

bactérias e causa sua dissolução; polipeptídeos básicos que inativam alguns tipos de bactérias; 

os linfócitos natural killer, que são capazes de reconhecer e atacar células estranhas e/ou 

infectadas, entre outras (GUYTON e HALL, 2006; PARKIN e COHEN, 2001; JOBIM e 

JOBIM, 2008). 

 O desenvolvimento da imunidade adquirida é dependente de prévio contato do organismo 

com bactérias, vírus e/ou toxinas, necessitando mais tempo para que seja desenvolvida em 

resposta ao invasor. Ela pode ser dividida em dois tipos: a imunidade humoral ou da célula B; 

e a imunidade mediada por células, ou imunidade da célula T (DELVES e ROITT, 2000; 

GUYTON e HALL, 2006). Na imunidade humoral, há a produção de anticorpos (moléculas 

de globulina com capacidade para atacar o agente invasor). Já a imunidade mediada por 

células depende da formação de linfócitos T ativados, fabricados no linfonodo 

especificamente para combater o agente estranho (GUYTON e HALL, 2006; SCHAUF et al., 

1990). 

Os linfócitos, que são responsáveis pela imunidade adquirida, ficam concentrados nos 

linfonodos e alguns outros tecidos linfoides como: baço, timo e áreas submucosas do trato 

gastrointestinal. Os linfócitos T atuam na imunidade mediada por células, além de serem 

responsáveis pela ativação dos linfócitos B, e recebem este nome por passarem 

principalmente pelo timo em um processo de maturação.  Os linfócitos B são responsáveis 

pela produção dos anticorpos, portanto, responsáveis pela imunidade humoral, e são pré-

processados no fígado e medula óssea (GUYTON e HALL, 2006; PARKIN E COHEN, 2001; 

DELVES e ROITT, 2000). 
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Uma vez ativados, os linfócitos passam a ser linfócitos T ativados e os linfócitos B 

formam anticorpos. Os anticorpos, somados às células T ativadas, reagem contra os tipos 

particulares de antígenos que desencadearam esse mecanismo de ativação. Cada linfócito é 

capaz de formar apenas um tipo de anticorpo ou célula T, e somente são reativos ao tipo 

específico de antígeno, portanto são seletivos, e a partir disso se reproduzem amplamente, 

formando linfócitos duplicados. Os linfócitos são capazes de formar uma especificidade de 

anticorpo ou de célula T, que serão denominados clone linfocíticos, sendo idênticos, 

derivados de alguns poucos originais (GUYTON e HALL, 2006; PARKIN e COHEN, 2001). 

 

4.3 Inflamação 

A inflamação é um fenômeno generalizado em reposta a uma lesão em algum tecido, quer 

seja por bactérias, calor, ou exposição a contaminantes, e é desencadeada por receptores da 

imunidade inata que reconhecem patógenos e células danificadas, liberando várias 

substâncias, acarretando alterações nos tecidos circundantes não inflamados (GUYTON e 

HALL, 2006; SCHAUF et al., 1990; ASHLEY et al, 2012; CILDIR et al, 2013). 

Algumas são as características básicas e recorrentes da inflamação: dilatação dos vasos 

sanguíneos da região afetada, levando ao aumento do fluxo sangúineo e conseqüente 

vermelhidão local; permeabilidade aumentada nos capilares da região, o que facilita a 

passagem de agentes humorais para os espaços intersticiais; coagulação dos líquidos nos 

espaços intersticiais devido às quantidades de fribrinogênio e outras proteínas; atração de 

granulócitos e monócitos para a área afetada; dilatação das células teciduais (GUYTON e 

HALL, 2006; SCHAUF et al., 1990. PUCHARD et al, 2004; CILDIR et al, 2013). 

Quando um tecido fica inflamado, vários produtos são formados – algumas toxinas virais 

e bacterianas; produtos da degeneração de tecidos inflamados; produtos de reações de 

coagulação sanguínea entre outros - que fazem com que os neutrófilos e macrófagos se 

movam na direção da fonte dessas substâncias. A este fenômeno de atração dá-se ao nome de 

quimiotaxia (ROITT, 2001; GUYTON e HALL, 2006). 

Uma vez que um estímulo à inflamação é desencadeado, o primeiro efeito é a ativação dos 

macrófagos, formando a primeira linha de defesa contra as infecções. Depois disso, em 

decorrência da produção de moléculas sinalizadoras, as citocinas inflamatórias (que serão 
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detalhadas adiante), ocorrem as reações: alteração da superfície interna do endotélio capilar, 

fazendo com que os neutrófilos fiquem aderidos às paredes dos capilares da região inflamada 

– efeito chamado de marginação; neutrófilos são atraídos por quimiotaxia para a área, e sendo 

estas células maduras, estão prontos para começar a atividade bactericida (TAKASHIBAet al, 

1999; DELVES e ROITT, 2000; GUYTON e HALL, 2006; MURRAY e WYNN, 2011). A 

expressão de citocinas pró-inflamatórias pelos macrófagos, tais como a interleucina-1-beta 

(IL-1β), interleucina-6 (IL-6), fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α), em conjunto com várias 

moléculas de coestimulação, facilita o recrutamento de células efetoras, tais como monócitos 

e neutrófilos, ao local da ocorrência. Os neutrófilos criam um ambiente citotóxico, liberando 

substâncias químicas nocivas de grânulos citoplasmáticos (um processo chamado 

degranulação) (ASHLEYet al, 2012). 

Quando a partícula é fagocitada pelos neutrófilos e/ou macrófagos, lisossomas e outros 

grânulos citoplasmáticos dessas células entram em contato imediatamente com a vesícula 

fagocítica e ocorre, então, a fusão das membranas, o que leva ao esvaziamento de muitas 

vesículas contendo enzimas digestivas e agentes bactericidas. Nesse ponto a vesícula deixa de 

ser uma vesícula fagocítica e passa a ser uma vesícula digestiva, iniciando a digestão das 

partículas fagocitadas. Embora tanto os macrófagos quanto os neutrófilos contenham agentes 

bactericidas e enzimas lisossômicas, apenas os macrófagos contém lisossomas com grandes 

quantidades de lipases capazes de digerir lipídeos de membrana (COOPER, 2000; GUYTON 

e HALL, 2006; BABAEV et al, 1999; MAINGRETTE et al, 2008). 

Após algumas horas do início do processo inflamatório, o número de neutrófilos no 

sangue aumenta drasticamente (PARKIN & COHEN, 2001; GUYTON e HALL, 2006). Os 

neutrófilos são recrutados da circulação para os tecidos infectados e utilizam peptídeos 

antibacterianos, espécies reativas de oxigênio e espécies de nitrogênio para atacar os 

antígenos (CILDIR et al, 2013). 

A cascata inflamatória é uma rede complexa de eventos imunológicos, fisiológicos e 

comportamentais coordenados por citocinas (IL-1, IL-6, IL-10, TNF-α, por exemplo), 

moléculas sinalizadoras do sistema imune (ASHLEY et al, 2012). A inflamação é controlada 

por um mecanismo de feedback que envolve mais de duas dúzias de fatores, formados por 

células do tecido inflamado, mas sendo a grande maioria os macrófagos ativados. Desses 

fatores destacam-se por sua importância: fator de necrose tumoral (TNF-α); interleucina-1; 

fator estimulante de colônias de granulócitos-monócitos (GM-CSF); fator estimulante de 
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colônias de granulócitos (G-CSF); fator estimulante de colônias de monócitos (M-CSF). Esses 

fatores, além de gerarem um feedback, são responsáveis pelo aumento da produção de 

leucócitos defensivos que atuam na remoção da causa da inflamação (SCHWARTSBURD, 

2004; GUYTON & HALL, 2006).  

É importante ressaltar que as citocinas são proteínas solúveis produzidas e secretadas 

como parte da resposta imune, atuando em muitos tipos de células como sinais intercelulares 

exercendo os seus efeitos biológicos ligando-se a receptores específicos da superfície celular 

na célula alvo (Leonard & Lin, 2000; SLIFKA & WHITTON, 2000). Estão envolvidas em 

praticamente todos os aspectos da imunidade e inflamação, incluindo a imunidade inata, 

apresentação de antígenos, a diferenciação da medula óssea, o recrutamento celular e ativação 

e expressão de moléculas de adesão. Embora a maioria das citocinas atue localmente, na 

mesma célula que a secretou (ação autócrina), também exercem seus efeitos de forma 

parácrina e endócrina. (CORWIN, 2000). Dentre grande variedade de ações, as citocinas, 

como mediadores de inflamação e reações citotóxicas, são produzidas por quase todas as 

células do sistema imune (ROITT et al, 2002; ELENKOV et al, 2005; LUND, 2008). Por 

serem as mensagens químicas entre as células e participarem das sinalizações dos processos 

inflamatórios, as citocinas são amplamente utilizadas como biomarcadores de inflamação 

(ROITT et al, 2002; GENOVEVA et al, 2013; GOTO, 2008; ZAMBONI et al., 2013; 

KERSHAW e FLIER, 2004).   

De maneira geral, as citocinas podem ser classificadas como pró-inflamatórias e anti-

inflamatórias de acordo com a função que desempenham no organismo. Algumas citocinas e 

suas classificações estão descritas no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Principais citocinas pró e anti-inflamatórias 

Citocinas próinflamatórias Citocinas anti-inflamatórias 

IL-1, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-7 e TNF-α IL-4, IL-10, IL-11 e IL-13 

Fonte: Curfs et al, 1997; Zhang & An, 2007; Oliveira et al, 2011. 

 

Diante de tudo isso, cabe lembrar que a inflamação aguda é uma resposta do organismo a 

um possível estressor e/ou danos e, portanto é desejável, e que em indivíduos saudáveis, ou 
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em condições consideradas “normais”, ela cessa após a eliminação do agente causador. 

Entretanto, tem sido frequentemente observado a inflamação num contexto crônico, 

geralmente de baixo grau, o que tem sido associado a desordens metabólicas e ao 

desenvolvimento doenças crônicas (HART et al, 2013; PRASAD et al, 2012). De forma 

simplificada pode-se descrever que o processo inflamatório, apesar de bastante complexo, é 

bem regulado: alguns mediadores (pró–inflamatórios) iniciam e mantêm a inflamação, e 

outros (anti-inflamatórios) inibem esse processo, findando-o, mas em estados de inflamação 

crônica de baixo grau, há um desequilíbrio entre os mecanismos mediadores, o que resulta em 

danos celulares (PRASAD et al, 2012). De acordo com Greenhlagh & Hilton (2001) a 

atenuação rápida e eficiente de sinais de citocinas é crucial para manter a regulação de 

processos inflamatórios e para a prevenção de efeitos secundários tóxicos. Considerando a 

inflamação crônica de baixo grau, é importante destacar que a maioria das citocinas exerce 

efeitos pró-inflamatórios e pró-aterogênicos, uma vez que podem se ligar a receptores, que 

desencadeiam alterações nas respostas metabólicas (como a ativação do NF-kB, descrita mais 

a diante) e um desequilíbrio na produção destas é reconhecido como sendo fator 

desencadeador comum para o desenvolvimento de resistência insulínica e síndrome 

metabólica, ambas associadas à obesidade e à inflamação crônica (ARAI et al, 2011; 

ADAMCZAK e WIECEK, 2013).  

O quadro de inflamação crônica aqui descrito pode em princípio gerar confusão com 

outro quadro, com mecanismos de certa forma similares, mas com desfechos extremamente 

diferentes: a sepse.  Lembrando que em um cenário ideal, em um primeiro contato do sistema 

inflamatório com o patógeno, o sistema imune deve eliminar o micróbio e retornar 

rapidamente o anfitrião para a homeostase. Como já descrito, respostas imunes e fisiológicas 

normais buscam erradicar agentes patogênicos, e em casos de desregulação destas respostas, 

pode ocorrer um quadro que se denomina sepse, que consiste na ativação continuada dos 

neutrófilos e macrófagos/monócitos. A supra-regulação de moléculas de coestimulação de 

linfócitos e rápida apoptose de linfócitos, atrasam a apoptose de neutrófilos, e reforçam a 

necrose de células/tecidos, contribuindo para a patogênese da sepse (STEARNS-

KUROSAWA et al, 2011). Além disso, um estado hiperinflamatório se desenvolve, em 

conjunto com as funções fagocitícas da imunidade inata deficientes, imunossupressão e 

ativação do sistema complemento, levando coletivamente a choque séptico e letalidade 

(BOSMAN & WARD, 2013). 
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4.4 Inflamação e adiposidade 

O tecido adiposo é considerado um órgão endócrino capaz de secretar, na circulação, 

adipocinas, citocinas e quimiocinas - moléculas derivadas desse tecido; essas moléculas são 

bastante associadas ao aumento da morbidade e mortalidade (WEISBERG et al, 2003; 

ZAMBONI et al., 2013). O tecido adiposo visceral, diferente do subcutâneo, é o que apresenta 

mais relação com as doenças associadas à inflamação, uma vez que nesse tecido é identificada 

a presença de fibroblastos, células endoteliais e quase todos os tipos de células do sistema 

imune.  Quando o tecido adiposo visceral aumenta, característica que se observa com a 

redistribuição da gordura corporal decorrente do envelhecimento e no desenvolvimento da 

obesidade, ocorre também um aumento da atração de células B e T, macrófagos e neutrófilos, 

(XU et al, 2003, WEISBERG et al, 2003; HAUNER, 2004; CILDIR et al, 2013), o que leva à 

ativação de vias de sinalização e ao aumento e expressão de citocinas inflamatórias (JENSEN, 

2006; CEVERINE et al, 2013), assim como redução da expressão de citocinas anti-

inflamatórias. 

A presença de macrófagos no tecido adiposo propicia a perpetuação de um ciclo vicioso 

de recrutamento de macrófagos, produção de citocinas inflamatórias, e comprometimento da 

função dos adipócitos (WELLEN & HOTAMISLIGIL, 2003). A produção alterada de 

moléculas pró-inflamatórias pelo tecido adiposo tem sido implicada como fator agravante nas 

complicações metabólicas associadas à obesidade (WEISBERG et al, 2003). O tecido adiposo 

de um indivíduo obeso é capaz de secretar maior quantidade de citocinas como o TNF-α e a 

IL-6 em comparação com o de um indivíduo eutrófico.  Xu et al (2013) apresentam a teoria de 

que os macrófagos ativados, presentes no tecido adiposo, secretam citocinas que podem 

impedir a sensibilidade insulínica do adipócito e estimular a ativação e a infiltração de 

monócitos e macrófagos da circulação para o tecido adiposo; exemplo disso é a secreção de 

TNF-α pelos macrófagos, sendo capaz de reduzir a sensibilidade a insulina e a lipólise 

realizada pelo tecido adiposo (WEISBERG et al, 2003). Por isso, a obesidade é uma condição 

bastante relacionada com quadros inflamatórios, e isso tem sido atribuído à presença de altos 

níveis de citocinas inflamatórias circulantes (CILDIR et al., 2013; HAN e LEVINGS, 2013). 

 

 

 4.5 Inflamação e Intestino 
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O intestino é outro local ao qual se atribui a origem da inflamação sistêmica. O intestino é 

um complexo ecossistema formado por três principais componentes que interagem entre si: as 

células do hospedeiro, os nutrientes, a microbiota e a camada de muco. Uma característica 

importante do intestino é a permeabilidade extremamente seletiva que ocorre nos espaços 

entre as células epiteliais da mucosa. Essa junção garante uma barreira à livre passagem de 

água e solutos, e assim como em outros locais do organismo, é denominada “tight junction” 

ou “zonula ocludens”. É constituída por moléculas bastante específicas, que em sua maioria 

são proteínas (TURNER, 2009). Por sua vez, a microbiota é considerada um órgão inserido 

no hospedeiro, uma vez que o número de microorganismos que a compõe pode até superar o 

número de células do organismo humano (BOURLIOUX et al, 2003). 

A associação entre a microbiota e seus hospedeiros é complexa e tem repercussões 

importantes para ambos. A diversidade e composição da microbiota desempenham um papel 

fundamental na manutenção da homeostase intestinal e na indução da imunidade (Caricilli et 

al, 2014). Curiosamente, o sistema imune do intestino é capaz de distinguir as bactérias 

probiontes das patobiontes, mesmo que estas tenham características moleculares semelhantes, 

sendo as patobiontes capazes de desencadear a inflamação caso atravessem a barreira epitelial 

intestinal (CARICILLI et al, 2014). Em condições normais, o sistema imune presente no 

intestino não responde a estímulos de antígenos presentes no lúmen intestinal. Além disso, a 

microbiota probionte é capaz de secretar metabólitos a partir do processamento de nutrientes, 

prevenir infecções por bactérias patobiontes, induzir o desenvolvimento imune saudável, e 

estimular a resposta imune inata e adaptativa para manter a homeostase (CARCILLI et al, 

2014). 

A microbiota intestinal tem sido relacionada com uma série de funções importantes 

ligadas à saúde. É importante citar as principais funções das bactérias presentes no trato 

intestinal:  

- Metabólicas: as bactérias intestinais são capazes de fermentar resíduos alimentares 

produzindo, por exemplo, vitaminas e ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) - dotados de 

efeitos anti-inflamatórios, e atividades anti-neoplásicas, também exercendo uma função 

protetora em favor do epitélio intestinal (MACFARLANE & MACFARLANE, 2003; 

VUYST e LEROY, 2008; CANI e DELZENNE, 2009; SERIKOV et al, 2010 ); 
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- Protetora: por meio de processos que consistem em disputa por substratos energéticos, as 

bactérias probiontes são capazes de controlar a proliferação de patógenos (BOURLIOUX et 

al, 2003; KAMADA et al, 2013); 

- Tróficas: controle de proliferação celular, desenvolvimento de microvilosidades 

intestinais e homeostase do sistema imune, (BOURLIOUX et al, 2003; GUIGOZ, DORE & 

SCHIFFRINA, 2008). 

Como já foi comentado, dentre as funções estabelecidas para a microbiota do intestino, 

está a de proteção e de garantia de não passagem de substância indesejáveis para a circulação 

sistêmica. Assim, a integridade da barreira intestinal permite a manutenção da camada de 

muco e consequentemente a manutenção da microbiota, que interage adequadamente com SI 

do intestino, permitindo a supressão de fatores de virulência (KAMADA et al, 2013). A 

quebra no equilíbrio de qualquer uma dessas partes acaba por “perturbar” todo o sistema. 

Quando o balanço bacteriano é modificado, como no caso da obesidade e do envelhecimento, 

a função trófica, assim como a função de defesa, se modificam negativamente (KAMADA et 

al, 2013; TURNER, 2009). 

Algumas situações, agudas e crônicas, podem resultar em modificações na permeabilidade 

intestinal, ou seja, na passagem de substância indesejáveis para a circulação, o que pode ser 

um dos principais desencadeadores da inflamação sistêmica. A translocação de bactérias 

potencialmente patobiontes, ou de fragmentos bacterianos, pelas vilosidades, pode instaurar 

um quadro de inflamação no organismo (MOORE et al, 1991; DEITCH, 2002; 

WICHMEYER, 2006; BIAGI et al, 2010). Essa passagem de elementos para a circulação 

pode ser a explicação para quadros inflamatórios graves e agudos (sepse, como já foi 

comentado anteriormente), ou leves e crônicos (como ocorre na obesidade ou no 

envelhecimento); essa inflamação originada no intestino é denominada endotoxemia (CANI 

& DELZENE, 2009; MANCO et al, 2010; PENDYALA et al, 2012). Dentre os fragmentos de 

origem bacteriana liberados nessas situações, destaca-se o LPS (lipopolissacarídeo); o LPS 

adentra nos capilares pela permeabilidade intestinal alterada, ou pela sua incorporação aos 

quilomícrons (QM). Posteriormente, o LPS liga-se a receptores específicos (principalmente o 

tool-like receptor- TLR-4) no tecido adiposo, no tecido muscular, e outros tecidos, 

estimulando a infiltração de macrófagos, e ativando vias para secreção de citocinas 

inflamatórias. A estimulação do TLR-4 ativa as vias pró-inflamatórias e induz a expressão de 

citocinas em uma grande variedade de tipos celulares (Figura 2), por mecanismos que serão 
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descritos mais a frente, na Figura 3. As vias inflamatórias são ativadas no tecido adiposo de 

indivíduos obesos e têm um papel fundamental na resistência insulínica relacionada à 

obesidade, bem como contribuem para desfechos como aumento de processos catabólicos, 

inclusive no músculo esquelético, (SHI et al, 2006; GRIFFITHS et al, 2004; WANG et al, 

2004; WANG et al, 2006; CANI & DELZENE, 2009; MANCO et al, 2010; DOYLE et al, 

2011; LAM et al, 2011 ROSSOL et al, 2011; STRVJECKI & MUTCH, 2011).  

A inflamação também pode contribuir para a alteração da permeabilidade intestinal, o 

que vem a alimentar um ciclo de desequilíbrio no organismo. O efeito da inflamação sobre a 

função de barreira intestinal é um fator chave na mediação das interações entre o intestino e a 

gordura visceral, uma vez que o intestino inflamado e mais permeável leva a um aumento da 

translocação de bactérias e/ou componentes bacterianos através da barreira intestinal (LAM et 

al, 2011). Ao nível celular, citocinas pró-inflamatórias (por exemplo, TNF-α e IL-1β) 

aumentam a permeabilidade intestinal, especificamente nas “tight junctions” por induzir a 

expressão e a ativação da miosina-quinase de cadeia leve, que resulta numa contração dos 

filamentos locais de actina-miosina com consequente abertura das “tight junctions” (AL SADI 

et al, 2008; YE et al, 2006). Segundo Swindsinki et al (2007), em casos de colite – doença 

inflamatória intestinal - a restituição da barreira mucosa intacta parece ser a única 

possibilidade de cessar inflamação em progresso, restaurar o equilíbrio imunológico e para 

manter a saúde intestinal. 

 

 

Figura 2. Produção de citocinas pela ativação do receptor TLR4, por meio da ativação do NF-kB em uma 

via dependente do (MyD88). (Adaptado de Chen et al, 2008) (LPS: Lipopolissacarídeo; TLR4: Tool Like 

receptor 4; NF-kB: Fator Nuclear kB; MyD88: Fator de diferenciação mielóide 88) 
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4.6 Envelhecimento e consequentes alterações corporais e funcionais 

4.6.1. Envelhecimento e alterações no sistema imune 

É sabido que durante o processo de envelhecimento, as alterações corporais são bastante 

evidentes, e trazem consequências importantes para a qualidade de vida e saúde da população 

idosa. Isso ocorre em todos os sistemas, incluindo o imune, que sofre algumas alterações, tais 

como: imunossenescência, que basicamente é uma remodelação da imunidade inata, que se 

mantém bem preservada, mas supra-regulada; - severa alteração da imunidade humoral; - 

ocorrência de um processo inflamatório crônico (MISHTO et al., 2003; HUNT et al, 2010). 

Franceschi et al (2000) afirmam que talvez o envelhecimento seja o resultado do acúmulo de 

estresse crônico que afeta os macrófagos durante todo o ciclo de vida, e que há uma relação 

direta entre o envelhecimento e a ativação de macrófagos, sendo estes os grandes 

responsáveis pela presença de um quadro de inflamação sub-clínica no processo de 

envelhecimento (FRANCESCHI et al, 1999; FRANCESSCHI et al., 2000). Desse modo, o 

envelhecimento está atrelado a uma redução global da capacidade de enfrentar/lidar com uma 

variedade de estressores e um concomitante aumento progressivo no estado pró-inflamatório, 

o que é denominado inflammaging, e que talvez deva ser considerado como o resultado de um 

remodelamento global, no qual o sistema imune busca continuamente pontos estáveis de 

funcionamento ótimo (FRANCESCHI et al, 1995; FRANCESCHI et al., 2000). 

O surgimento e progressão do inflammaging possivelmente sejam inevitáveis, porém 

certamente é importante pensar em possibilidades de atenuação desse processo, dadas as 

importantes consequências do mesmo. Como já foi citado anteriormente, estudos encontraram 

forte associação entre a inflamação sistêmica e crônica de baixo grau, em níveis de séricos de 

mediadores inflamatórios e o alto risco de mortalidade, independentemente da morbidade pré-

existente. Sugere-se assim, que as citocinas atuem como fatores contribuintes para o 

desencadeamento e o agravo de doenças, e sejam possíveis marcadores sensíveis de desordens 

sub-clínicas em populações idosas (KRABBE et al. 2004; HUNT et al. 2010). O 

envelhecimento é acompanhado por aumentos de 2-4 vezes nos níveis do plasma/soro de 

mediadores inflamatórios tais como as citocinas e proteínas de fase aguda, o que aumenta o 

potencial de induzir/agravar os fatores de risco das doenças associadas à velhice (KRABBE et 

al., 2004).  
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Além disso, altas concentrações séricas de citocinas tais como IL-6, IL-1β e proteína C 

reativa estão significativamente associadas a um mau desempenho físico e baixa força 

muscular em pessoas idosas (CESARI et al, 2004); níveis de IL-1β são preditores de alta 

pressão diastólica em idosos (BARBIERI et al, 2003), e correlacionam-se com insuficiência 

cardíaca congestiva e angina (DI IORIO et al, 2003). As concentrações séricas de TNF-α são 

consideradas forte preditoras de mortalidade tanto em pessoas de 80 anos de idade quanto em 

centenários (BRUUNSGAARD et al., 2003).  

Collerton et al. (2012) encontraram concentrações plasmáticas de PCR, IL-6, TNF-alfa e 

contagem de neutrófilos que apresentavam associações positivas com a fragilidade, e 

associação inversa com as concentrações de albumina (que é considerada uma proteína 

negativa de fase aguda). Ainda em estudo de Collerton et al (2012) observou-se associação 

inversa entre a contagem total de linfócitos, um marcador bruto do estado imunológico, com 

os dois principais critérios para identificação de fragilidade (COLLERTON et al., 2012; 

FRIED et al., 2001; ROCKWOOD et al., 2006). A participação direta da inflamação no 

desenvolvimento de fragilidade é baseada principalmente nos efeitos catabólicos que as 

citocinas pró-inflamatórias exercem sobre os músculos e outros tecidos. Outros sinais 

inflamatórios, como o aumento da produção de TNF-α e de IL-6, que por sua vez estimulam a 

produção de PCR, são todos são marcadores do mesmo processo inflamatório e cada um tem 

efeitos prejudiciais sobre o músculo (ZOICO et al, 2012). Ademais, em outro estudo, níveis 

de PCR, IL-6 e receptor de TNF-α tipo 2 foram correlacionados negativamente com a taxa de 

síntese de proteína do músculo esquelético (TOTH et al. 2005), apoiando a idéia de que o 

baixo grau de inflamação participa no desenvolvimento de sarcopenia. Nesse raciocínio, a 

partir da inflamação sistêmica pode-se explicar neurodegeneração, demências e/ou declínio 

cognitivo, transtornos do sono, fadiga, osteopenia e osteoporose, anorexia, subnutrição, 

sarcopenia, anemia, entre outros (HUNT et al, 2010).  

Especula-se a possibilidade de as elevações dos níveis de citocinas na circulação 

periférica apresentarem relação com a disfunção cognitiva: sendo um agente causador, uma 

vez que as citocinas são conhecidas como capazes de atravessar a barreira hemato-encefálica 

e de interagir com o sistema nervoso central por meio dos receptores de neurônios aferentes; 

ou como resposta dos processos inflamatórios no sistema nervoso central (KRABBE et al, 

2004). 
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Outro exemplo de desfecho associado ao quadro de inflamação sistêmica é a 

aterosclerose. As placas ateroscleróticas são compostas por células musculares lisas, linfócitos 

T ativados e macrófagos, sendo conhecidas por serem alvos, bem como fontes de citocinas 

inflamatórias, que induzem a regulação positiva de moléculas de adesão e atraem leucócitos, 

promovendo uma migração dos leucócitos através do endotélio (KRABBE et al, 2004). 

Dados obtidos por Arai et al (2011) a partir de seres humanos, permitiram concluir que há, 

principalmente em casos de excesso de adiposidade na região visceral, fato comum no 

envelhecimento, uma desregulação de adipocitocinas. Portanto, todos os processos 

relacionados à adiposidade e inflamação, já comentados no presente trabalho, são também 

evidentes no envelhecimento. Com o envelhecimento pode-se observar um quadro de 

inflamação mais forte no tecido adiposo, sendo mais uma das origens do inflammaging 

(FRANCESCHI et al. 2000).  

Portanto, no envelhecimento, assim como em outros processos como a obesidade, a 

atração de macrófagos para o tecido adiposo pode ser considerada a chave para o início da 

inflamação sistêmica. Cabe lembrar que os macrófagos são células com atividade fagocitária 

que podem ser estimuladas e/ou ativadas por produtos bacterianos, neuropeptídios, neuro-

hormônios, citocinas, óxido nítrico dentre outros, e são capazes de secretar grandes 

quantidades de citocinas pró-inflamatórias, óxido nítrico, aminas biogênicas, neuropeptídios e 

hormônios (OTTAVIANI et al, 1997; OTTAVIANI e FRANCESCHI, 1998).  

4.6.2. Envelhecimento, inflamação e composição corporal  

Ainda, no que diz respeito à relação entre envelhecimento e inflamação, cabe destacar 

algumas mudanças corporais que ocorrem nessa etapa da vida.  Uma alteração sofrida pelo 

organismo durante o processo de envelhecimento, e que corrobora para a instalação do 

quando de inflamação sistêmica, é a da composição corporal, influenciando tanto a massa 

gorda quanto o tecido adiposo, com um significativo aumento da massa gorda e redistribuição 

da gordura corporal. A redistribuição da gordura corporal se dá de duas maneiras: aumento de 

gordura visceral, e redução da gordura subcutânea em outras regiões do corpo (abdômen, e, 

em particular, coxa, panturrilha), sendo que o acúmulo de gordura intra-abdominal, mesmo 

sem mudança de peso corporal é persistente, mesmo em idosos com pesos estáveis 

(PRENTICE e JEBB, 2001; BUFFA et al, 2011; ZAMBONI et al., 2013). 
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O quadro inflamatório sistêmico desencadeado em consequência do envelhecimento está 

associado não somente ao desenvolvimento das doenças crônicas, mas também a grande parte 

dos desfechos comuns desse processo. O presente estudo pretende destacar a relação entre 

envelhecimento, inflamação e redução de massa magra corporal. E para fundamentar essa 

hipótese, será descrito a seguir como uma citocina inflamatória, o TNF-α, interfere tanto nos 

mecanismos de síntese quanto de degradação proteica (Figura 3). 

O estímulo à degradação de proteínas se dá quando ocorre a ligação do TNF-α ao seu 

receptor específico, na membrana da fibra muscular (TNFR1). Essa ligação desencadeia um 

processo de sinalização intracelular que culmina na elevação de espécies reativas de oxigênio 

(ROS), tendo como uma das consequências a ativação do fator nuclear-κB (NF-κB). Este 

fator de transcrição pro inflamatório tem a capacidade de aumentar a atividade da via da 

ubiquitina (UBQ)/proteassoma, que é uma via não lisossômica de degradação de proteínas 

(REID et al, 2001). 

 O TNF-α é capaz de inibir a síntese proteica, por interferir nas vias de sinalização de 

insulina. Cabe lembrar o importante papel da insulina como estimulador da síntese proteica, 

principalmente por meio da ativação da via do mTOR (mammalian target of rapamycin). A 

insulina também é capaz de reduzir a proteólise, tanto pela estabilização dos lisossomos, 

como pela redução da atividade da via da ubiquitina-proteassomo (FERNANDEZ et al., 1997; 

FUJITA et al., 2006). Portanto, situações que sejam relacionadas a um quadro de resistência à 

insulina, significam prejuízos à síntese de proteínas, assim como significam uma “não 

inibição” das vias de degradação (CARVALHEIRA et al, 2002; HAAR et al, 2003). 

Com relação à inibição da insulina na síntese de proteínas, o TNF é capaz de promover a 

fosforilação em serina dos substratos do receptor de insulina IRS-1 e IRS-2 (no processo 

normal de sinalização da insulina essa fosforilação é realizada em tirosina) por uma serina 

quinase, como por exemplo, a JNK (Janus-kinase). Uma vez fosforilados em serina pela JNK, 

a possibilidade de serem fosforilados em tirosina pelo receptor de insulina fica comprometida, 

levando à inativação deste, e esta inativação vem favorecer resistência à transdução do sinal 

da insulina através dessa via (DE LUCA & OLEFSKY, 2008). A inibição da síntese pode se 

dar também pela ativação da proteína AP-1 Fos/Jun, resultando na ativação das serinas 

quinases Ikkb e JNK, que vem a reduzir a capacidade de sinalização do IRS-1, além de 

provocar o aumento da expressão de genes inflamatórios (via estímulo do fator nuclear NF-
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kB), que alimentam essa cascata, gerando um ciclo inflamatório (CANI et al, 2007; DE 

LUCA & OLEFSKY, 2008;  PAULI et al, 2009). 

Outra maneira de ocorrer a inibição da síntese de proteínas durante situações de 

inflamação ocorre pelo aumento das concentrações de óxido nítrico (NO) e de supressores da 

sinalização de insulina (SOCS), que então promovem a degradação dos IRS (RUI  et al, 2002; 

DE LUCA & OLEFSKY, 2008).   

 

 

 

Figura 3. Via de sinalização de citocinas e interação com a via da insulina 

4.6.3. Síndrome da Fragilidade 

A fragilidade é uma condição altamente prevalente na velhice e está associada a 

resultados adversos, incluindo aumento dos riscos de incapacidade na velhice, da admissão a 

cuidados de longo prazo e do aumento de mortalidade (STRANDBERG et al, 2007). A 

despeito dessas associações, reconhece-se a fragilidade como uma síndrome clínica distinta 

destas (FRIED et al, 2001). Uma definição amplamente aceita da fragilidade a descreve como 
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um estado clínico em que há um aumento da vulnerabilidade a estressores, o que contribui 

para o desenvolvimento de um aumento de dependência e/ou mortalidade, quando exposto a 

um estressor, podendo ocorrer como resultado de uma variedade de doenças e condições 

clínicas (STRANDBERG et al, 2007; CLEGG et al, 2011; XUE, 2011; MORLEY et al, 2013; 

VIEIRA et al, 2013). 

Algumas das características fenotípicas identificáveis da fragilidade são: sarcopenia 

(perda de massa muscular e força), anorexia, osteoporose, fadiga. As consequências da 

sarcopenia são bastante parecidas, sendo principalmente: prejuízo na mobilidade, 

incapacidade para as atividades básicas da vida diária, e aumento da mortalidade. A 

sarcopenia também está associada a deficiências em outras funções fisiológicas, incluindo a 

regulação da glicose, produção de hormônios, a comunicação celular e o turnover protéico 

(CRUZ-JENTOFF & MICHEL, 2013). Cruz-Jentoff & Michel (2013) acreditam que a 

sarcopenia pode ser considerada como sendo um caminho fundamental entre a fragilidade e a 

incapacidade. 

Portanto, apesar de serem condições distintas, a fragilidade e a sarcopenia estão 

ligadas, correlacionando-se no que tangem ao envelhecimento do sistema músculo-

esquelético- processo multicausal, que inclui mudanças na composição corporal, inflamação e 

desequilíbrio hormonal (COOPER et al, 2012). Cooper et al (2012) sugerem inclusive o termo 

“Fragilidade Sarcopênica” para designar a inabilidade que acomete os idosos inseridos na 

comunidade e que não apresentam incapacidades, mas têm baixa massa muscular, de lidar 

com estressores, o que os torna mais suscetíveis a riscos adversos de saúde. Como já foi 

afirmado, embora a fragilidade afete tanto o sistema músculo-esquelético quanto os demais, a 

sarcopenia constitui um dos principais componentes da síndrome da fragilidade (CRUZ-

JENTOFF & MICHEL, 2013), e a inflamação sistêmica crônica pode ser observada em casos 

de sarcopenia e/ou de fragilidade (FRANCESCHI et al, 2000; COOPER et al, 2012). 

Embora existam várias propostas para a identificação da fragilidade, duas abordagens 

tornaram-se mais utilizadas. Um dos modelos consiste em uma somatória do número de 

condições e deficiências formando um Índice de Fragilidade (ROCKWOOD et al, 2011). O 

segundo modelo composto por um conjunto de cinco componentes possíveis (perda de peso, 

cansaço, fraqueza, lentidão, e redução da atividade física; FRIED et al, 2001). A abordagem 

proposta por Rockwood et al (2006) abrange mais domínios: tremor postural, medo de queda, 

problemas de deglutição, arritimia, e incontinência urinária, por exemplo. Já a proposição de 
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Fried et al (2001) compreende avaliações como: exaustão psicológica, força de preensão 

manual, perda de peso não intencional, nível de atividade física e velocidade de marcha. 

4.6.4. Envelhecimento e intestino 

O próprio envelhecimento, aliado a modificações na dieta, a deteriorações da dentição, a 

alterações da função salivar, e ao trânsito intestinal, afetam a microbiota intestinal, 

permitindo, assim, a ocorrência de alterações nas populações de bactérias (MACFARLANE 

& CUMMINGS, 1999). Biagi et al (2010), em estudo, indicaram que a estabilidade da 

microbiota intestinal parece estar preservada até os 65 anos, quando começa a ser afetada. 

Claesson et al (2012) reforçando as hipóteses do presente estudo, afirmam que a manutenção 

da qualidade da microbiota tem um profundo impacto na saúde, envelhecimento e 

longevidade, uma vez que alterações nessa composição estão associadas a acometimentos 

como: obesidade, fragilidade, sarcopenia e declínio cognitivo.  

Podem-se relacionar algumas das diferenças intestinais que estão associadas ao 

envelhecimento e que parecem contribuir para a alteração do estado inflamatório, o chamado 

inflammaging: aumento de Proteobacteria, concomitante a redução das populações de 

Firmicutes e Bacteroidetes; desequilíbrio entre as bactérias simbióticas e as patobióticas; 

produção aumentada de LPS e permeabilidade intestinal alterada (MEDZHITOV e 

JANEWAY, 1997; GUIGOZ et al, 2008).  

Em particular, alguns autores relacionaram o aumento das citocinas IL-6 e IL-8, com 

um aumento das populações de Proteobactérias e uma diminuição na população das bactérias 

produtoras de butirato – um AGCC (ROUND e MAZMANIAN, 2009; BIAGGI et al, 2010). 

Na mesma linha, Togeren et al (2005) investigaram a relação entre a síndrome da fragilidade 

e algumas características da microbiota intestinal dos indivíduos acometidos, e identificaram 

uma diminuição expressiva de Lactobacilos em idosos frágeis.  Foi identificada entre 

centenários, uma remodelação na composição da população de Firmicutes e dentre as 

populações reduzidas foram encontradas várias espécies conhecidas por terem propriedades 

anti-inflamatórias (BIAGGI et al, 2010). 

Diversos são os fatores que podem explicar a mudança na microbiota intestinal com o 

envelhecimento. Os processos de imunosenescência e inflammaging citados anteriormente 

significam ativação anormal do sistema imune intestinal, modificação bacteriana e/ou 

tolerância diminuída do SI, além de provocarem modificações na permeabilidade intestinal, o 
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que leva a instauração de um ciclo de indução da inflamação (MOORE et al, 1991; DEITCH, 

2002; WICHMEYER, 2006), pois a translocação de bactérias potencialmente patogênicas, ou 

de fragmentos bacterianos, pelas vilosidades, pode acarretar um quadro de inflamação no 

organismo (BIAGI et al, 2010). 

4.6.5. Substâncias pré, pro ou simbióticas 

Uma das estratégias que têm sido estudadas para melhora das características intestinais é o 

uso de substâncias que reúnem cepas de microorganismos, ou que estimulem a multiplicação 

de microorganismos no intestino. Hipotetiza-se que essas estratégias possam influenciar a 

composição e a atividade da microbiota intestinal, modulando a resposta inflamatória, 

aumentando a barreira intestinal não específica, reforçando ou modulando a resposta imune 

específica ou sistêmica (Figura 4). Genericamente, essas estratégias podem modular a ação de 

diferentes células intestinais (dendríticas, macrófagos, epiteliais ou células M), estimulando o 

ciclo da imunoglobulina IgA, e consequentemente a produção de diferentes citocinas, que 

supostamente reforçam a resposta imune de forma sistêmica (GALDEANO et al, 2007).  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Principais ações das substâncias probióticas e prebióticas. (Adaptado de Magrone et al, 2013) 

 

No que diz respeito aos diferentes tipos de substâncias pensadas para modular a 

microbiota intestinal existem os probióticos, que são microorganismos vivos, que quando 

administrados em quantidades ideais, conferem efeito fisiológico benéfico ao hospedeiro 

(BOURLIOUX et al, 2002). Pelo aumento da produção de AGCC, os probióticos podem levar 

à redução do pH colônico, inibindo o crescimento de microorganismos patogênicos (OREL & 

TROP, 2014).  Evidências sugerem que o butirato (um tipo de AGCC) atua diretamente como 
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um agente anti-inflamatório pela inativação da via do fator nuclear NFκB, consequentemente, 

atenuando a síntese de citocinas inflamatórias (KANAUCHI et al, 2011). As atividades 

anticancerígena e anti-inflamatória do butirato, são em parte, mediadas pela inibição do NF-

kB e a produção de interferon, e pelo aumento da expressão de PPAR (STROWSKI & 

WIEDENMANN, 2009).  

Os prebióticos por sua vez são ingredientes seletivamente fermentados como frutanos do 

tipo inulina e frutooligossacarídeos (FOS) que são fibras dietéticas prebióticas (HAMILTON-

MILER, 2004) capazes de atuar na estimulação do crescimento de cepas específicas de 

bactérias benéficas como Bifidobacterium spp. e Lactobacillus spp (HAMILTON-MILER, 

2004).   

Uma terceira proposta tem sido a utilização de simbióticos, que é a combinação de 

microorganismos probióticos com prebióticos de tal forma que melhore a sobrevivência in 

situ dos primeiros. Esta estratégia tem sido descrita e parece melhorar a eficácia das bactérias 

vivas (GIAMARELLOS- BOURBOLIS et al, 2009). 

Em situações patológicas relacionadas à chamada síndrome da fadiga crônica, foi 

observado que o uso de cepas específicas de probióticos propiciou melhorias em vários 

aspectos relacionados à cognição e à atividade física. Os autores desse estudo argumentaram 

que a melhora pode ser devida a uma mudança no padrão de citocinas circulantes, embora não 

tenham avaliado essa variável (SULLIVAN et al, 2009). Cani et al (2007) testaram o efeito da 

administração de FOS sobre a elevação de Bifidobacterias e conseqüentemente a redução da 

endotoxemia (provocada pela ingestão de uma dieta rica em gorduras) em camundongos. Os 

autores constataram restauração dos níveis de bifidobacteria nos animais tratados com FOS. 

Segundo Carvalho e Saad (2013) o advento de produtos capazes de modular o perfil 

microbiota intestinal, seus produtos e seus metabólitos (ou seja, LPS, ácidos graxos de cadeia 

curta), promove uma mudança na prevalência da comunidade bacteriana, o que favorece o 

aumento da expressão e função das tight junctions, reduzindo a permeabilidade intestinal e os 

níveis de produtos bacterianos na circulação. Isso ocorrido, os níveis de LPS e estado 

inflamatório em tecidos sensíveis à insulina são reduzidos, bem como a infiltração de 

macrófagos no tecido hepático. 
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5. Materiais e Métodos 

5.1 Casuística 

Foram convidados para participar do estudo, indivíduos frequentadores do Centro de 

Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo (Figura 5, T0). Os potenciais participantes foram abordados na sala de espera de 

consultas desse Centro. Os idosos que se interessaram em participar tiveram seus dados 

anotados para posterior contato, com intuito de agendar as avaliações dos critérios de inclusão 

e exclusão (Figura 5, T1), descritos a seguir.  

 5.1.1 Critérios de inclusão 

 Para que o indivíduo pudesse ser incluído no estudo ele deveria preencher ao critério 

“a” e pelo menos mais um dos três que se seguem (“b”, “c” e “d”):  

a) Ter idade entre 65 e 90 anos; 

b) Ter o  IMC compreendido entre o menor ou maior quintil dos avaliados; 

c) Ter a idade superior a 80% do grupo avaliado (estar compreendido no maior quintil 

de idade), ou ainda; 

d) Atender a um ou dois dos critérios de fragilidade biológica proposto por Fried et al 

(2001), que são: 

- Exaustão avaliada por auto-relato de fadiga: avaliada por duas questões da Center for 

Epidemiological Studies – Depression (CES -D); 

- Diminuição da força de preensão da mão dominante: medida por dinamômetro (média de 

três medidas), ajustada ao sexo e ao índice de massa corporal, de acordo com o Quadro 2 

(FRIED et al, 2001; HAIDAR et al, 2004), seguindo as recomendações da American Society 

of Hand Therapists (ASHT). 
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Quadro 2. Classificação para critério de fragilidade segundo IMC: Força de preensão  

manual. 

Homens 

IMC Força de preensão 

≤ 24 ≤ 29 

24,1 – 26 ≤ 30 

26,1 – 28 ≤ 30 

> 28 ≤ 32 

Mulheres 

IMC Força de preensão 

≤ 23 ≤ 17 

23,1 – 26 ≤ 17.3 

26,1 – 29 ≤ 18 

> 29 ≤ 21 

Adaptado de Fried et al., 2001 

 

- Baixo nível de atividade física: para considerar atendido este critério, o idoso deveria ter 

gasto energético semanal inferior a 383kcal e 270kcal por semana para homens e mulheres 

respectivamente. Foi considerado que nenhum dos idosos atenderia a este critério, visto que 

os mesmos eram frequentadores do Centro de Saúde e eram independentes para as Atividades 

Básicas e as Instrumentais de Vida Diária; 

- Perda de peso não intencional: perda de mais de 4,5Kg ou de 5% de peso corporal nos 

últimos 12 meses; 
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- Lentidão: avaliada pelo tempo gasto em segundos para percorrer uma distância de 4,6 

metros (circuito total de 8,6 metros, desconsiderando 2 metros iniciais e 2 finais como trechos 

de aceleração e desaceleração), ajustada pelo sexo e altura, segundo o Quadro 3. 

Quadro 3. Critério de classificação da velocidade da marcha 

Homens  

Altura Tempo 

≤ 173 cm ≥ 7 segundos 

> 173 cm ≥ 6 segundos 

Mulheres  

Altura  Tempo 

≤ 159 cm ≥ 7 segundos 

> 159 cm ≥ 6 segundos 

Adaptado de Fried et al., 2001 

  

5.1.2 Critérios de exclusão:  

Os indivíduos não poderiam relatar nenhuma doença inflamatória intestinal aguda ou 

crônica; não deveriam estar fazendo ou ter feito uso de antibiótico nos últimos três meses; não 

deveriam estar consumindo substâncias potencialmente probióticas, prebióticas, ou 

simbióticas; não poderiam estar utilizando suplementos alimentares ou medicamentos 

anabólicos.  

5.2 Delineamento experimental 

Após a avaliação dos critérios de inclusão e exclusão (Figura 5, B), os idosos elegíveis 

receberam novo contato para serem informados dos resultados e da continuidade do estudo 

(Figura 5, T2).  

 Os idosos foram então convidados a participar da avaliação inicial (Figura 5, T2) e os 

que compareceram foram avaliados e iniciaram o tratamento com os suplementos (Figura 5, 

D), por um período de 24 semanas. 
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Distribuição em grupos experimentais e suplementação  

Os idosos recrutados foram distribuídos em dois grupos, a partir de uma randomização 

duplo-cega feita por um colaborador externo a pesquisa, da seguinte forma: um grupo 

“simbiótico” (SIM, n=25) que consumiu, diariamente, duas doses da substância simbiótica 

descrita abaixo, sendo um dose pela manhã, e a outra após a última refeição do dia; e o grupo 

(PLA, n=24) que consumiu placebo, nos mesmos horários, e que recebeu sachês similares ao 

outro grupo, e foi orientado a ingerir o conteúdo nos mesmos horários.  

A composição da substância simbiótica utilizada foi: Frutooligossacarídeos 6 g 

Lactobacillus paracasei 109 a 108 UFC, Lactobacillus rhamnosus 109 a 108 UFC,  

Lactobacillus acidophilus 109 a 108 UFC e Bifidobacterium lactis 109 a 108 UFC. A 

substância considerada placebo foi a maltodextrina, em doses duplas de 6g. Após a 

randomização pelo colaborador (o fornecedor da substância simbiótica), os pesquisadores 

receberam as substâncias em embalagens opacas e não identificadas, em caixas contendo a 

quantidade para 30 dias em cada. 

Ao final do sexto mês de suplementação todos os participantes foram novamente 

avaliados para todas as variáveis realizadas no início do experimento.  

 Durante as 24 semanas de tratamento (Figura 1, D) os idosos receberam ligações 

semanalmente nas quais eram questionados sobre a adesão ao tratamento e os possíveis 

desconfortos experimentados no período. Os idosos bimestralmente compareceram ao Centro 

de Saúde para avaliação antropométrica. 

 Após o período de suplementação (Figura 1, D) os idosos foram reavaliados em todas 

as variáveis descritas no item 4.4 deste mesmo documento. 

 Os idosos receberam os resultados dos exames, bem como as explicações pertinentes 

após o término do estudo (Figura 1, E) 
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Figura 5. Delineamento Experimental 

É importante ressaltar que foram iniciados três blocos de participantes em tempos 

diferentes, o que aconteceu em um intervalo de 10 meses entre a avaliação inicial do primeiro 

grupo e a avaliação final do último grupo. 

5.3. Cálculo amostral 

O cálculo amostral foi feito a partir da proposição de Cohen (1998), utilizando a 

estimativa da variável com maior variância, no caso os níveis de citocinas, como observado 

em estudo piloto (NETO et al, 2013), somado a isso, considerou-se a taxa de abandono 

observada no mesmo estudo, que foi por volta de 12%.  

Para o cálculo de f considerou-se que as magnitudes das diferenças entre os 

tratamentos com simbiótico e placebo são iguais. 

Os resultados do presente estudo permitiram obter um f de 0,75, e um poder de 70%, o 

que também está embasado em estudos semelhantes publicados (LEENDERS et al, 2011; 

BJÖRKLUND et al, 2011; TIELAND et al, 2012), e que resultou no número total de sujeitos 

necessários para compor a amostra como sendo 50. 
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5.4. Variáveis avaliadas no início e no final do experimento 

- Anamnese geral, com questões relativas a funcionamento intestinal, nível de atividade física 

e histórico de doenças (Anexo 1), por fazer parte de protocolo maior, em que foram avaliadas 

outras variáveis, que não foram adotadas no presente estudo; 

- Nível de atividade física: avaliado a partir da aplicação do Questionário de Baecke (Anexo 

3) (FLORINDO & LATORRE, 2003); 

-Ingestão dietética: foram aplicados recordatórios alimentares em todos os participantes nos 

dias de avaliação. 

-Medidas bioquímicas no plasma: todos os participantes tiveram seu sangue coletado, após 

um período de jejum entre 8-12h. O sangue foi centrifugado no local da coleta e o plasma 

armazenado para as análises que consistiram de Interleucina-6, Interleucina-10 e TNF-α. As 

citocinas foram identificadas por ELISA- milliplex, e as análises realizadas no laboratório da 

Genese- Produtos diagnósticos Ltda.  

- Células sanguíneas: ao final do estudo, todos os participantes tiveram uma amostra de 

sangue coletada após jejum de 8-12 horas, que foi encaminhada para análise imediatamente 

após o término das coletas. Foram realizadas contagens no equipamento ABC VET®, e a 

análise diferencial a partir de laminas preparadas com as amostras. A partir destas contagens, 

foram tabuladas as contagens absolutas e relativas das diferentes células sanguíneas. As 

análises aconteceram no Laboratório de Hematologia Clínica da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. 

- Medidas de funcionamento intestinal: foram adotadas para o presente estudo duas avaliações 

funcionamento intestinal, a Escala de Bristol e o Critério ROMA III: 

 - A Escala de Bristol (ANEXO 2) que consiste na identificação do tipo de evacuação 

de acordo com as figuras apresentadas na escala, sendo: 1- pedaços separados, duros como 

amendoim; 2 – forma de salsicha, mas segmentada; 3- forma de salsicha, mas com fendas na 

superfície; 4 – forma de salsicha ou cobra, lisa e mole; 5 – pedaços moles, mas contornos 

nítidos; 6 – pedaços aerados, contornos esgarçados; aquosa sem peças sólidas. As evacuações 

que se enquadram nos tipos 1 e 2 denotam constipação, as que enquadradas nos tipos 3 e 4 

denotam funcionamento desejável; as designadas pelos tipos 5, 6 e 7 representam tendência a 

estado diarréico. 
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 O Critério ROMA III (ANEXO 1) avalia a constipação funcional a partir de 

afirmações as quais o indivíduo deve concordar ou discordar, respondendo “sim” ou “não”. A 

constipação funcional é indicada quando o indivíduo responde “sim” para mais de duas 

afirmações que seguem: “Esforço em pelo menos 25% das evacuações”; “Fezes endurecidas 

ou fragmentadas em pelo menos 25% das evacuações”; “Sensação de evacuação incompleta 

em pelo menos 25% das evacuações”; “Sensação de obstrução ou interrupção da evacuação 

em pelo menos 25% das evacuações”; “Manobrar manuais facilitatórias em pelo menos 25% 

das evacuações”; e “Menos de 3 evacuações por semana”.  

A aplicação de questionários, a coleta de sangue e as medidas antropométricas foram 

realizadas nas dependências do Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza, em salas 

especificamente designadas para esse fim. As análises bioquímicas foram realizadas no 

laboratório de Bioquímica da Nutrição do Departamento de Alimentos e Nutrição 

Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, com 

exceção das análises de citocinas inflamatórias que foram realizadas diretamente pela Genese 

- Produtos diagnósticos Ltda. 

 

5.5. Variáveis de controle 

Os dados de atividade física e de alimentação, bem como nas avaliações inicial e final, 

foram monitorados durante todo o experimento, mensalmente, a fim de minimizar os 

possíveis efeitos que estes poderiam exercer sobre as variáveis do estudo. Por serem variáveis 

de controle e não terem apresentado diferença significativa ao longo do estudo, os dados não 

serão apresentados neste documento. 

 

 

 

 

5.6. Análise e tratamento dos dados 

 5.6.1 Intenção de tratar 
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Foi adotada neste estudo a metodologia da Intenção de Tratar, a fim de considerar 

todos os efeitos da intervenção proposta, incluindo os desfechos dos indivíduos que se 

desligaram do estudo por diferentes motivos, e, portanto, tentar retratar da forma mais 

abrangente os efeitos da intervenção proposta. Desta forma, todos os indivíduos que 

abandonaram o estudo foram convidados a fazerem parte das avaliações finais. Para os casos 

em que os indivíduos não compareceram, ou ainda para solucionar as questões de análises ou 

dados perdidos, procedeu-se à imputação de dados. 

5.6.1.1 Imputação de dados 

 Visando considerar as diferentes razões pelas quais houve necessidade de se imputar 

dados, tanto dos desistentes quanto daqueles que tiveram alguma avaliação não realizada, 

adotou-se o seguinte protocolo para realização das imputações: 

Para as variáveis que foram avaliadas no início e no final do experimento: 

-Indivíduos que abandonaram o estudo por motivos relacionados a possíveis efeitos 

colaterais do suplemento: adotou-se como medida final o mesmo valor obtido na avaliação 

inicial; 

- Indivíduos que abandonaram o estudo por motivos que não se relacionaram ao 

tratamento: adotou-se a mediana do grupo de suplementação no qual estava inserido como 

sendo o valor da avaliação final; 

Para as variáveis com mais de dois momentos de avaliação: 

- Indivíduos que abandonaram o estudo por motivos relacionados a possíveis efeitos 

colaterais do suplemento: repetiu-se o valor da última avaliação que o sujeito teve suas 

medidas aferidas; 

- Indivíduos que abandonaram o estudo por motivos que não se relacionaram ao 

tratamento: adotou-se a média das medidas imediatamente anteriores e posteriores como o 

valor faltante, ou no caso de não haver medida posterior, assumiu-se a mediana do grupo a 

que pertencia. 

Os dados foram analisados quanto à normalidade da sua distribuição, e quando os dados 

não apresentaram distribuição normal, procedeu-se à transformação dos mesmos pelo método 
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box Cox. Desta forma, optou-se pela utilização de métodos estatísticos paramétricos para a 

análise dos resultados. No caso das concentrações séricas de citocinas inflamatórias e das 

medidas antropométricas, os grupos foram comparados por ANOVA de medidas repetidas, 

com teste pos-hoc apropriado (Fisher Least Significan Difference- LSD). Para todas as 

análises foi adotado um valor de p< 0,05 como significante (95% de confiabilidade).  

Quanto à contagem de células sanguíneas, uma vez que as amostras só foram coletadas ao 

final do estudo, assumiu-se o grupo PLA como sendo o controle, e o grupo SIM como o que 

recebeu a intervenção, e as análises foram feitas pelo teste t-student, também adotando a 

significância de p<0,05. 

Para as análises de Odds Ratio, no caso das concentrações séricas de citocinas, foram 

consideradas como melhora os valores que se mantiveram ou que apresentaram valores finais 

menores, no caso de TNF-α e IL-6, e maiores para IL-10, e os demais foram considerados 

como piora.  

Para o cálculo da Redução do Risco e, consequentemente, da Redução do Risco 

Relativo da piora, os resultados das avaliações das concentrações de citocinas foram tabulados 

da seguinte forma: 

- Os resultados foram separados de acordo com o grupo de suplementação (PLA ou 

SIM); 

-Para cada sujeito, verificou-se se houve melhora ou piora em relação aos valores 

iniciais; 

-Em cada grupo, somou-se o número de melhoras e de pioras, independente da 

citocinas e sujeito em questão, ou seja, para o grupo PLA foram consideradas 72 medidas, e 

75 para o grupo SIM. 

 Já para as avaliações de funcionamento intestinal, o Odds Ratio foi calculado 

assumindo como melhora os que se inicialmente foram classificados como funcionalmente 

constipados e passaram a não ter essa classificação, somados aos que se mantiveram desde o 

início não constipados, e como piora aqueles que iniciaram não constipados e ao final dos 

estudos foram classificados como funcionalmente constipados.  
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6. Aspectos éticos relacionados ao projeto e fontes de financiamento 

Todos os procedimentos foram detalhados aos participantes, principalmente a 

necessidade de estarem inseridos no projeto por seis meses para a completa interpretação dos 

dados. Foram relatados aos participantes os riscos e benefícios da participação no estudo, e 

que todos os exames realizados seriam apresentados com uma cópia para o sujeito. Todos 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 4). O projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo sob o número 200.870, aprovado em 05/02/3013. 

(Anexo 5) O projeto está registrado, sob o número U1111-1155-0607, no registro brasileiro 

de ensaios clínicos (Rebec). 

O presente projeto é parte integrante do projeto FAPESP - Fundação de Amparo à 

pesquisa do Estado de São Paulo – modalidade regular, de autoria e responsabilidade da 

orientadora (Ribeiro, SML. Efeito da suplementação nutricional sobre a permeabilidade 

intestinal, a inflamação sistêmica e consequências na composição corporal de idosos). 

Processo FAPESP número 2012/15976-0.  
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7. Resultados 

7.1 Caracterização da amostra 

Participaram do estudo 49 indivíduos alocados nos dois grupos: placebo (PLA) e 

simbiótico (SIM). O grupo placebo foi composto por cinco homens e 19 mulheres, com idade 

média de 76,2±8,4 anos; o grupo simbiótico foi composto por cinco homens e 20 mulheres, 

com média de idade de 75,6±8,1 anos. Levando em consideração apenas o sexo, as médias de 

idade foram de 82,0±9,8 anos para os homens e 74,3±6,9 para as mulheres. Apenas 37 

concluíram o protocolo, e os motivos das desistências são descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Descrição das desistências e respectivos motivos em ambos os grupos. 

Motivos das desistências Grupo Placebo Grupo Simbiótico 

Falecimento 1 0 

Internação 0 1 

Constipação  0 1 

Cólica Renal 1 0 

Motivos não relacionados ao estudo* 5 2 

Mal estar devido ao uso do suplemento 1 0 

Total de desistências 8 4 

*motivos não relacionados ao estudo, neste caso, de ordem pessoal e/ou familiar que não envolviam 

acometimentos de saúde 

 

 As medidas antropométricas não apresentaram diferença entre os grupos quando 

comparados em função da suplementação recebida, sendo os resultados expressos na Tabela 

2. Apenas as medidas de CC apresentaram diferença significativa quando comparadas apenas 

pelo fator tempo, sendo encontradas entre as medidas 2 e 3 do grupo PLA, a medida 1 e 3 do 

grupo SIM e as medidas 2 e 3 do grupo SIM. O comportamento das medidas antropométricas 

está expresso nas figuras 6, 7, 8 e 9. 
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Tabela 2. Comparação das medidas antropométricas nos diferentes momentos do estudo.  

 Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3 

Valor de p 
 PLA SIM PLA SIM PLA SIM 

 

Média±DP Média±DP Média±DP Média±DP Média±DP Média±DP 
(tempo* 

grupo) 

(tempo) 

IMC 

(kg/m2) 
26,06±4,44 27,62±4,17 26,51±3,77 26,99±5,96 25,20±3,12 26,56±5,19 0,662 

 

0,33 

CC 

(cm) 
88,69±10,69* 90,34±12,95 90,51±9,54* 90,01±13,37a2 86,74±9,32b 87,18±11,96ab 0,447 

0,04 

CQ 

(cm) 
100,61±6,83 101,90±17,69 101,19±6,09 103,11±12,94 99,27±7,19 102,76±11,45 0,705 

0,68 

RCQ 0,88±0,07 0,94±0,41 0,89±0,60 0,87±0,63 0,87±0,65 0,847±0,48 0,319 0,30 

*, a= diferença dentro do mesmo grupo de tratamento; IMC (kg/m2): índice de massa corporal ; CC (cm): circunferência 

da cintura; CQ (cm): circunferência do quadril; RCQ: relação cintura/quadril, expressa pela razão da circunferência da 

cintura sobre a circunferência do quadril. 

 

 

 

Figura 6. Valores de IMC nos diferentes momentos de avaliação. 
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Figura 7. Valores de circunferência da cintura nos diferentes momentos de avaliação. 

 

 

Figura 8. Valores de circunferência do quadril nos diferentes momentos de avaliação. 
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Figura 9. Valores de circunferência do quadril nos diferentes momentos de avaliação. 

 

 

7.2 Função Intestinal  

Função Intestinal por meio da Escala de Bristol 

 A função intestinal, avaliada pela Escala de Bristol e pelo Critério de Roma está 

expressa nas Tabelas 3 e 4, e Figura 6. 

 Em geral, a classificação da função intestinal pela Escala de Bristol mostra uma 

redução (5,3%) do número de sujeitos que relataram fezes do tipo 1 e 2 (considerado 

constipado) após o tratamento com simbióticos, mas pequeno aumento na proporção dos que 

apresentaram evacuações dos tipos 5 e 6 (considerado diarreico, ilustrado no (Anexo 2) 

(10,5%).  Já entre os indivíduos que receberam placebo, a alteração mais expressiva foi na 

quantidade de indivíduos que reportaram evacuações do tipo 5 e 6 ao final do experimento 

(20,0%) e redução do relato de evacuações dos tipos 1 e 2 (20,0%), mas sem alteração dos 
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que apresentaram evacuações dos tipos 3 e 4 (trânsito normal, ilustrado no (Anexo 2) no 

início do experimento, que manteve a mesma frequência (73,3%).  

 Quando os sujeitos foram avaliados individualmente para a classificação da função 

intestinal, pode-se perceber que no grupo PLA, apenas sete indivíduos mantiveram a 

classificação inicial dos tipos 3 e 4, e todos os demais apresentaram alteração bastante 

significativa, variando entre os tipos 1 e 2 e os tipos 5 e 6. Entre o grupo SIM, os sujeitos 

reportaram maior estabilidade entre aqueles cujas evacuações foram classificadas nos tipos 3 

e 4, que os do grupo PLA, mas com aumento na frequência da categoria dos tipos 5 e 6, 

similar ao outro grupo. 

 

 

 

Figura 6. Classificação da evacuação segundo a Escala de Bristol antes e após o período de suplementação. 
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Tabela 3: Descrição do padrão de evacuação conforme a Escala de Bristol 

 Placebo Simbiótico 

Tipos Inicial (%) Final (%) Inicial (%) Final (%) 

1 e 2 4 (26,7) 1 (6,7) 2 (10,5) 1 (5,3) 

3 e 4 11 (73,3) 11 (73,3) 14 (73,7) 13 (68,4) 

5 e 6 0 (0,0) 3 (20,0) 3 (15,8) 5 (26,3) 

7 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Total 15 (100,0) 15 (100,0) 19 (100,0) 19 (100,0) 

     

 

Tabela 4: Classificação da Função Intestinal de acordo com o critério – ROMAIII nos grupos 

de tratamento. 

Tratamento Total (%) Sim inicial (%) Sim final (%) 

Simbiótico 19 (100) 7 (36,8) 2 (10,5) 

Placebo 15 (100) 4 (26,7) 2 (13,3) 

Sim – presença de constipação funcional 

Não – ausência de constipação funcional 

 Pelo Critério de Roma III (Anexo 1), o grupo simbiótico apresentou melhora de 6 

indivíduos (31,6%), e a piora de apenas um (5,3%), quando comparados os resultados finais e 

iniciais. Já entre o grupo placebo, a melhora foi menor, apenas 3 (20,0%), mas o total de 

sujeitos que atendiam a este critério também foi menor. Quando calculado o Odds Ratio da 

piora sobre a melhora, para um IC95%: 0,09-6,17, obteve-se OR=0,76. 

 

7.3 Marcadores inflamatórios  

Os dados iniciais das concentrações de citocinas foram comprados entre os grupos, a 

fim de verificar se a alocação dos sujeitos nos grupos de suplementação foi realizada de forma 

a obter grupos com médias de concentrações sérica de citocinas inflamatórias semelhantes. Os 

grupos não apresentaram diferença significativa entre as concentrações, o que sugere que 

eram semelhantes para este quesito, como se pode verificar na Tabela 5.  
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Tabela 5. Comparação das concentrações iniciais de citocinas inflamatórios nos grupos 

suplementados. 

 Placebo Simbiótico 

Valor de p*  Média±DP 

pg/ml 

Média±DP 

pg/ml 

IL-10 inicial 3,98±5,38 3,06±1,94 0,12 

IL-6 inicial 1,31±0,97 1,96±3,18 0,13 

TNF-α inicial 10,56±3,93 11,19±4,75 0,28 

*Comparação por teste t de student 

  Quando avaliadas as diferenças das concentrações séricas das citocinas inflamatórias, 

não foram encontradas diferenças significativas para o fator tempo*grupo. Já quando adotado 

apenas o fator tempo, algumas diferenças foram encontradas nas concentrações séricas de IL-

10 (PLA inicial x PLA final; SIM inicial x SIM final), e nas de IL-6 (PLA inicial x PLA final; 

SIM final x SIM final). 

 

Comparados os grupos de tratamento de acordo com a alocação em faixas etárias, dada 

a alteração do perfil inflamatório em decorrência da idade, não se observou diferença 

significativa entre as concentrações iniciais e finais de citocinas inflamatórias, quando 

analisados de modo a considerar os efeitos do tempo, do grupo de tratamento e da categoria 

de idade (Tabela 7). Já quando comparados os valores iniciais e finais de um mesmo grupo de 

suplementação e idade, em função do tempo, todos apresentaram diferença significativa após 

a suplementação. 

Tabela 6. Concentração sérica de citocinas antes e após a suplementação. 

 Placebo Simbiótico   

 N Inicial 

(Média± DP) 

pg/ml  

Final 

(Média± DP) 

pg/ml 

n Inicial 

(Média± DP) 

pg/ml 

Final 

(Média± DP) 

pg/ml 

Valor de p 

grupo*tempo 

Valor de 

p 

tempo 

IL-10 24 3,9±5,4* 2,4±1,6* 25 3,0±1,9* 2,5±1,1* 0,7 <0,001 

IL-6 24 1,3±1,0* 1,4±1,7* 25 1,9±3,2* 1,5±1,3* 0,9 <0,001 

TNF-α 24 10,5±3,9 15,4±3,8 25 11,2±4,7 15,1±6,8 0,3 0,08 

*= diferença entre momento inicial e final dentro do mesmo grupo 
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A tabela 8 descreve as chances (Odss) da mudança das concentrações séricas de 

citocinas inflamatórias nos diferentes momentos da avaliação, e sugere que a suplementação 

com simbióticos teve caráter benéfico para as concentrações de IL-6, com OR=0,66 para um 

IC:0,21-2,04, e isso também foi revelado quando avaliado o Odds Ratio da melhora em 

relação a piora para todas as avaliações das concentrações séricas de citocinas (OR= 0,66 para 

um IC:0,33-1,30). 

Tabela 8. Odds Ratio da mudança das concentrações de citocinas entre o início e o final da 

suplementação. 

 Placebo Simbiótico Odds Ratio 0/1 

(IC95%)  0 1 0 1 

IL-10 16 8 16 9 1,12 (0,34-3,65) 

IL-6 10 14 13 12 0,66 (0,21-2,04) 

TNF-α 22 2 21 4 2,09 (0,35-12,67) 

Total 50 22 45 30 0,66 (0,33-1,30) 

Para Odds Ratio: 0= piora 1= melhora ou manutenção em relação ao início 

Total: refere-se a todas as avaliações de citocinas 

A Redução do Risco da suplementação com simbióticos sobre a piora das 

concentrações séricas de citocinas, para o presente estudo foi de RR=0,90, ou seja, a Redução 

do Risco Relativo da piora após o tratamento foi 10% maior para os indivíduos que receberam 

a suplementação com simbióticos, quando comparados com o grupo que recebeu placebo. 

 Colocados os resultados das avaliações das concentrações séricas de citocinas 

inflamatórias de uma maneira geral, faz-se também necessário que sejam independentemente 

comentadas. 

IL-10.  Não foram encontradas diferenças significativas (p=0,75) entre as médias das 

concentrações séricas deste marcador quando comparadas pelo fator grupo*tempo, o que 

sugere que não houve alterações intergrupos ao longo do tempo quando considerados os 

quatro grupos (placebo inicial, placebo final, simbiótico inicial, simbiótico final). Já quando 

comparados os grupos apenas levando em consideração o fator tempo, obteve-se uma 

significância (p<0,001) que sugere que houve alteração significativa dos valores de médias 

dos grupos entre o início e o final do experimento (Tabela 6), sendo diferentes ao pares: PLA 

inicial e PLA final; SIM inicial e SIM final. 
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Quando calculado o Odds Ratio (probabilidade) da manutenção e/ou melhora das 

concentrações séricas de IL-10 sobre a piora, obteve-se um OR=1,1 (IC 95%: 0,346-3,6), 

portanto, não podendo assumir como potencialmente protetora a suplementação com 

simbióticos sobre as concentrações séricas de IL-10. A despeito da significância estatística, é 

possível observar uma tendência do aumento da mediana das concentrações séricas de IL-10 

para o grupo SIM (Figura 7), que ocorreu de forma mais expressiva que no gruo PLA. 

  

Figura 7. Distribuição dos valores das concentrações séricas de IL-10 antes e a pós a suplementação. 
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IL-6. A comparação por ANOVA de medidas repetidas não apresentou diferença 

significativa entre a média das concentrações séricas de IL-6 quando considerados os fatores 

grupo*tempo (p=0,895), embora tenha sido encontrada diferença entre as médias quando 

analisadas apenas pelo efeito do tempo (p<0,001). Para os dois grupos, foi possível observar 

uma tendência de aumento nas concentrações séricas de IL-6, como pode ser observado, bem 

como aumento da dispersão dos dados (Figura 8). Quando analisado apenas o fator tempo, 

observou-se significância (p<0,001) na diferença entre PLA inicial e PLA final. 

Quando avaliado o Odds Ratio (Tabela 7) da melhora em relação a piora e/ou 

manutenção dos valores iniciais, a suplementação com simbióticos se mostrou protetora em 

relação a IL-6, com OR de 0,66 (IC95%: 0,2-2,0).  

 

 

 

Figura 8. Distribuição dos valores das concentrações séricas de IL-6 antes e a pós a suplementação. 

 

TNF-α. Com valores de p=0,32 e p= 0,08 os valores das médias das concentrações 

séricas de TNF-α não apresentaram diferença significativa no que tange os grupos pelos 
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efeitos tempo*grupo ou pelo tempo. A despeito da significância estatística, as concentrações 

de TNF-α apresentaram tendência de aumento para o grupo placebo, quando observada a 

Figura 9, com a mediana um pouco mais elevada em relação a avaliação inicial. As 

concentrações não diferiram quando analisadas apenas pelo fator tempo. Ademais, a análise 

de Odds Ratio (Tabela 7) da melhora ou manutenção sobre a piora (elevação) das 

concentrações séricas de TNF-α OR=2,1 (IC: 0,3-12,7) - não evidenciou a suplementação 

com simbióticos como protetora.  

 

Figura 9. Distribuição dos valores das concentrações séricas de TNF-α antes e a pós a suplementação. 

  

 

7.4 Células Sanguíneas  

No hemograma não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos para a 

maioria das variáveis, exceto para as contagens absolutas de basófilos e monócitos, e as 

relativas de basófilos, que foram maiores no grupo suplementado com simbiótico (Tabela 8). 
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Tabela 9. Contagem absoluta e relativa de células sanguíneas da série branca, após período de 

suplementação. 

 Valores de 

referência 

Placebo 

(Média±DP) 

Simbiótico 

(Média±DP) 
Valor de p 

Neutrófilos A* 1600-7700 3768,11±1225,13 4008,16±1140,23 0,64 

Eosinófilos A* 0-300 181,78±257,00 301,79±310,31 0,12 

Basófilos A* 0-200 4,22±17,91 32,05±39,85   0,01* 

Linfócitos A* 1000-3900 1382,00±636,93 1444,74±608,03 0,81 

Monócitos A* 100-1000 636,11±405,69 1004,93±517,38   0,04* 

Neutrófilos R*(%) 45,5-73,5 

62,50±9,62 58,79±9,31 0,18 

Eosinófilos R*(%) 0,0-4,4 

2,72±3,23 4,42±4,51 0,21 

Basófilos R*(%) 0,0-1,0 0,05±0,23 0,47±0,61   0,01* 

Linfócitos R*(%) 20,3-47,0 23,72±9,61 21,74±8,97 0,54 

Monócitos R*(%) 2,0-10,0 11,00±7,36 14,58±8,60 0,13 

Médias comparadas por teste T não pareado, com valores das contagens finais de ambos os grupos. A* 

- contagem absoluta; R* - contagem relativa ao total de células brancas expresso em relação aos 

valores absolutos (%) 
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8. Discussão 

 Pelo presente estudo buscou-se encontrar os efeitos da suplementação com simbióticos 

sobre indicadores de inflamação sistêmica e algumas repercussões corporais entre idosos 

classificados como em risco de fragilidade. 

 De uma forma geral, não foram encontradas diferenças significativas nas 

concentrações séricas dos marcadores inflamatórios, quando comparados os grupos. 

Entretanto, a chance de melhora para as concentrações séricas de citocinas inflamatórias foi 

maior entre os indivíduos que receberam a suplementação com os simbióticos. Houve ainda 

diferença significativa favorável à suplementação com simbióticos, na contagem de 

monócitos. A função intestinal também mostrou algumas alterações benéficas com a 

suplementação, tanto no que diz respeito à constipação funcional, quanto na consistência da 

evacuação. 

Em nosso estudo, primeiramente investigamos variáveis relativas ao funcionamento 

intestinal, hipotetizando que a melhora na permeabilidade do intestino e redução de 

inflamação com o uso de simbióticos, só seria possível após o restabelecimento de possíveis 

alterações na função intestinal.  Observamos mais relatos de melhora no grupo simbiótico, o 

que pode ser uma primeira etapa para a confirmação das hipóteses posteriores. Entretanto, 

vários aspectos devem ser levados em consideração antes de se recomendar o uso de 

substâncias simbióticas, como regra para todos os indivíduos.  De fato, o efeito do processo 

de envelhecimento sobre a composição da microbiota intestinal tem sido objeto de um número 

considerável de estudos que investigam a influência dessas mudanças relacionadas à idade, e 

no estado de saúde do hospedeiro. Esses estudos têm como intuito a perspectiva de modular o 

equilíbrio da microbiota intestinal, pela administração de alimentos funcionais específicos à 

base de probióticos e / ou prebióticos, ou pela suplementação dessas substâncias. No entanto, 

outras variáveis, que podem influenciar e / ou serem influenciadas pela microbiota intestinal 

no envelhecimento, devem ser consideradas antes de se pensar em suplementação: -  o 

ambiente, por exemplo, a qualidade da água, do ar e do solo; - o estilo de vida, por exemplo, 

hábitos alimentares, incluindo atividade física, consumo de álcool e tabaco; - o fato de viver 

na comunidade ou estar institucionalizado; - a presença de fragilidade, e outras características 

(Biagi et al, 2011). Outro fator que se deve considerar para estas análises é o cultural, étnico, 

uma vez que as mudanças relacionadas à idade na composição da microbiota diferem quando 

estes aspectos não são comuns a todos. Por exemplo, a proporção de Bacteroidetes permanece 
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inalterada no povo italiano, enquanto que surpreendentemente aumenta entre os idosos 

irlandeses, superando a classe das Firmicutes e tornando-se o filo dominante (Biagi et al, 

2011).  

Em estudo controlado, randomizado duplo-cego, trinta e dois idosos com idade média 

76 anos foram suplementados com um biscoito probióticos (3 doses diárias contendo 

Bifidobacterium longum Bar33 6x1010 UFC e Lactobacillus helveticus Bar13 Bar33 6x1010 

UFC), por 30 dias. Nesse estudo, Rampelli et al (2012) encontraram eficácia na correção de 

algumas desbioses da microbiota intestinal relacionadas à idade. Esses achados vão ao 

encontro dos resultados de estudo realizado com diferentes grupos etários, de jovens adultos e 

idosos, com quatro semanas de consumo de Lp-8 (Lactobacillus plantarum P-8), que pareceu 

ser eficaz em restabelecer algumas desbioses relacionadas à idade (Wang et al, 2014).  

Comparando com o presente estudo, observa-se uma carga maior de bactérias oferecida aos 

participantes. A ingestão simbiótica no presente estudo foi de de: Frutooligossacarídeos 6 g, 

Lactobacillus paracasei 109 a 108 UFC, Lactobacillus rhamnosus 109 a 108 UFC, 

Lactobacillus acidophilus 109 a 108 UFC e Bifidobacterium lactis 109 a 108 UFC, consumida 

duas vezes ao dia, uma carga bacteriana menor. Essa diferença de composição e de dosagem 

pode ter refletido nos resultados, talvez pela necessidade da população idosa ser diferente das 

outras faixas etárias, o que só poderia ser testado com um desenvolvimento individualizado da 

substância simbiótica. 

Embora no presente estudo não tenham sido encontradas diferenças expressivas entre 

os grupos quanto a função intestinal avaliada segundo a Escala de Bristol (Peréz & Matínez, 

2009), o grupo simbiótico apresentou uma tendência na manutenção dos casos de adequação 

(10 casos) o que foi menos expressivo no grupo placebo (7 casos), podendo ser visto como 

uma manutenção da regulação intestinal por alguns indivíduos, provavelmente os mais 

responsivos à dose e ao esquema de ingestão determinado pelo nosso estudo. Pode-se também 

até mesmo supor uma preservação da qualidade da microbiota em função do tratamento com 

simbióticos. O grupo simbiótico apresentou quantidade semelhante de eventos nos tipos 3 e 4 

(categorias desejadas de consistência da evacuação – ilustração no Anexo 2) nos dois tempos 

do estudo, com 10 casos, contra os 7 casos mantidos pelo grupo placebo, indicando que talvez 

o simbiótico tenha protegido os indivíduos de alterações que acometeram mais os que 

receberam o tratamento com placebo (Figura 3, Tabela 3). No que diz respeito ao Critério de 

Roma III (Tabela 4), a melhora foi mais evidente entre os sujeitos que receberam simbiótico 
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durante o estudo, com melhora de 31,6% dos casos iniciais, frente à melhora de apenas 20,0% 

no grupo suplementado com placebo, o que também corrobora com os achados de Wang et al 

(2014), citados anteriormente.  

Outro fator que pode ter contribuído com a grande variabilidade nos valores do 

presente estudo foi o intervalo de idade incluído. Nossa amostra incluiu indivíduos entre 63 a 

89 anos.  Essa variação de idade pode significar variação da fisiologia do trato gastrintestinal, 

hábitos alimentares e estilo de vida, e capacidade imunológica (MACLACHLAM & PONT, 

2013; RAMPELLI et al, 2013). Por exemplo, no estudo de Wang et al (2014), onde foram 

encontradas diferenças expressivas com o uso de probióticos o grupo também era homogêneo 

para IMC, tinha peso estável (com variação menos que 5 quilos), não incluiu fumantes, nem 

diabéticos, e nem pacientes com alterações endócrinas, o que foi diferente entre os sujeitos 

deste trabalho. Por outro lado, o presente estudo buscou idosos em risco de fragilidade, 

hipotetizando inicialmente que a fragilidade seria um fator que modificaria a microbiota 

intestinal de alguma forma, sobrepondo-se ao fator idade. Entretanto, a microbiota intestinal 

dos participantes não foi avaliada, o que torna difícil definir qual fator foi o mais expressivo 

para a constituição da microbiota dos indivíduos estudados. Embora o valor do IMC tenha 

sido adotado como um critério para inclusão no presente estudo (valores abaixo do quintil de 

menores valores e acima do de maiores valores), a amostra também foi composta por 

indivíduos enquadrados em outras faixas de IMC, que atenderam a outros critérios de 

inclusão. Um dos critérios de inclusão dos participantes foi o risco de fragilidade, cuja 

avaliação inclui a perda de 4,5kg ou 10,0% do peso corporal de maneira involuntária nos 12 

meses que precederam a avaliação. Essas características de IMC do presente estudo diferem 

do que foi estudado por Wang et al (2014), e isso pode ser um dos motivos que explicam o 

fato de os resultados não terem sido semelhantes, os objetivos da seleção dos sujeitos foi 

diferente. Muito dos idosos, como é de conhecimento bastante difundido, e até uma das 

justificativas deste estudo, são acometidos por disfunções endócrinas e diabetes; os idosos 

fumantes também não foram excluídos do estudo. Cabe lembrar que estas não-exclusões 

foram feitas a fim de ter uma amostra mais verossímil da população idosa em risco de 

fragilidade, mas o que pode ter acabado por constituir fatores de confusão no estudo.  

Ainda no que tange a alterações de funcionamento intestinal, é importante ressaltar 

que a amostra foi reduzida comparativamente ao início do estudo, devido ao número de 

abandonos. Para estes dados não realizamos imputações de valores para proceder as 
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avaliações. Os abandonos no decorrer do estudo podem ter culminado em perda de alguns 

critérios de inclusão e exclusão estabelecidos no início. Todavia, a amostra final ainda tem 

garantido o poder amostral, determinado no cálculo prévio ao estudo. Além disso, dois 

participantes (5,9%) tiveram suas avaliações realizadas após um mês do término da 

suplementação, o que pode também ter interferido nesses resultados, como mencionado por 

Wang et al (2014), que alega alguns efeitos obtidos no trabalho realizado por eles, já 

anteriormente citado, terem sido transitórios e terem  desaparecido gradualmente uma vez que 

a intervenção foi descontinuada (Wang et al, 2014). Embora esse fato seja uma limitação, foi 

inevitável (pela agenda dos próprios idosos), e procuramos manter a avaliação no princípio de 

“intenção de tratar”.  

A fim de avaliar o efeito de uma mistura prebiótica, denominada 

Galactooligossacarídeo (GOS), sobre a função imune e a composição da microbiota fecal em 

idosos saudáveis, Vulevic et al (2008) promoveram um estudo duplo-cego placebo controlado 

do tipo cross-over, com 44 idosos, que foram divididos aleatoriamente para receber placebo, 

ou a mistura prebiótica (GOS - 5,5 g /dia)  por 10 semanas, que foram seguidas por um 

intervalo de 4 semanas, antes de mudar para outro tratamento, e então finalizar mais 10 

semanas. Os autores encontraram que o suplemento prebiótico foi capaz de aumentar 

significativamente o número de bactérias benéficas, especialmente as bifidobactérias, bem 

como aumentos na atividade fagocitária, na atividade das células Natural Killer, e na 

produção de citocina anti-inflamatória interleucina-10 (IL-10), além da redução significativa 

da produção de citocinas pró-inflamatórias (IL-6, IL-1 e fator de necrose tumoral-α). É 

importante salientar que se tratava de um grupo de idosos saudáveis, com média de idade de 

69 anos, além de um IMC com intervalos de 22 a 31kg/m2, o que foi um critério diferente do 

presente estudo, que incluiu sujeitos com maior variabilidade de IMC, um intervalo de idade 

de 63 a 89 anos, e ainda a classificação de risco de fragilidade, encontrando, portanto, maior 

variabilidade entre as características dos sujeitos. 

Nosso estudo avaliou se a administração de substância simbiótica, pela melhora das 

condições intestinais, é capaz de reduzir o processo de inflamação sistêmica.  Como já 

mencionado, o envelhecimento tem sido associado a uma diminuição da qualidade da 

microbiota, com redução das populações de Bifidobactérias e aumento das populações de 

Enterobacteriaceae e Bacteroidetes, somado a uma concomitante diminuição dos 

componentes importantes da microbiota anti-inflamatória, como por exemplo, das classes 
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Clostridium e Faecalibacterium, o que resulta no estabelecimento de uma comunidade 

microbiana pró-inflamatória, podendo contribuir para o processo de inflammaging (OSTAN et 

al, 2008; BRÜSSOW, 2013; TURNBAUGH et al., 2006).  Em um estudo de 

acompanhamento, 12 adultos jovens e saudáveis foram comparados com seis idosos saudáveis 

para contagens de bactérias fecais. Os pesquisadores observaram uma redução na diversidade 

de espécies Bacteroidetes em idosos, mas sem diminuição global de bifidobactérias 

(BRÜSSOW, 2013; WOODMANSEY et al, 2004). Segundo Magrone e Jirillo (2013), mesmo 

que os dados sobre a microbiota e idade ainda sejam controversos, em alguns casos, o 

aumento de Firmicutes e diminuição de Bacteroidetes pode levar a uma mudança da resposta 

imune para um perfil inflamatório com a ativação das células Th17. 

Nosso estudo surgiu da hipótese de que todas as alterações da microbiota intestinal 

com o envelhecimento podem ser um fator de risco para o desenvolvimento da síndrome da 

fragilidade. Alterações na composição e na função da microbiota intestinal têm sido 

relacionadas a acometimentos como: distúrbios funcionais gastrointestinais, obesidade e 

diabetes (O´CONNOR et al, 2013). Por exemplo, a microbiota de indivíduos obesos é 

significativamente alterada de tal modo que a proporção de Firmicutes é aumentada em 

relação a Bacteroidetes, um deslocamento que está associado com o aumento da produção de 

nutrientes para o hospedeiro (TURNBAUGH et al., 2006). Simultaneamente, anormalidades 

metabólicas e obesidade estão intimamente associadas com a inflamação de baixo grau 

crônica caracterizada pela produção de citocinas anormal e ativação de vias de sinalização 

inflamatórias (WELLEN & HOTAMISLIGIL, 2005). As mesmas alterações também são 

encontradas em idosos, que apresentam um estado inflamatório de baixo grau, que, por sua 

vez, é capaz de evoluir para doenças mais graves, como a doença inflamatória do intestino e 

cólon retal (MAGRONE & JIRILLO, 2013). Algumas classes de bactérias contribuem para a 

inflamação, e a recente identificação de um conjunto particular de classes de bactérias 

inflamatórias pode ser uma contribuição importante para a etiologia de doenças inflamatórias 

e autoimunes (BELKAID & HAND, 2014). Segundo Strowski & Wiedenmann (2009) um 

baixo grau de inflamação parece ser um fenômeno comum aos quadros de diabetes tipo 2, da 

obesidade e do envelhecimento, no que tange as desordens metabólicas. Portanto, os 

nutrientes ou substâncias que modificam a microbiota do intestino, por serem capazes de 

aliviar os processos de inflamação sistêmica, poderiam melhorar a ação periférica da insulina, 

impedindo ou atenuando as perdas relacionadas ao envelhecimento e suas consequências. 

Essas informações levam à necessidade de maior compreensão dos princípios de uma dieta 
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antiinflamatória, que vise a alteração da microbiota intestinal no envelhecimento. Nosso 

estudo propõe o uso de substâncias simbióticas, mas mais estudos clínicos de maior escala 

devem ser conduzidos para o estabelecimento de evidências no sentido de entender as 

alterações benéficas a população idosa (STROWSKI & WIEDENMANN, 2009). 

Uma intervenção dietética com a adoção de alimentos prebióticos, fibras e alimentos 

integrais, resultou uma redução significativa das concentrações plasmáticas de proteína 

ligadora de lipopolissacarídeo (LPS-binding protein), e marcadores inflamatórios como 

interleucina-6, fator de necrose tumoral-α, e um aumento nas concentrações de adiponectinas 

(XIAO et al, 2014). Estes resultados, de acordo com os autores, sugerem que a modulação da 

microbiota intestinal por meio de intervenção dietética pode melhorar a integridade da 

barreira intestinal, diminuir a carga de antígenos em circulação, e, por fim melhorar a 

inflamação, a resistência à insulina, e promover alterações no metabolismo. Os autores ainda 

concluíram que a estratégia de modulação nutricional para a microbiota intestinal provoca 

alterações no perfil de biomarcadores indicativos de endotoxemia metabólica, inflamação 

sistêmica e redução da resistência à insulina em pacientes com síndrome metabólica (XIAO & 

ZHAO, 2014). Todos os benefícios apontados na literatura nos permite valorizar as 

tendências, mesmo que sutis apontadas em nosso estudo. 

A mudança de marcadores de permeabilidade intestinal possivelmente ocorre 

anteriormente às mudanças na inflamação sistêmica. Em estudo controlado duplo-cego 

randomizado, para observar os efeitos da suplementação com probióticos sobre marcadores de 

oxidação, barreira intestinal e inflamação, em repouso e após o exercício intenso, 23 homens 

fisicamente treinados receberam probióticos (n=11) ou placebo (n = 12) contendo diferentes 

cepas de bactérias, por 14 semanas, e executaram exercícios intensos, antes e após as 

avaliações. A permeabilidade intestinal dos indivíduos do grupo suplementado com 

simbiótico (medido pela concentração de Zonulina nas fezes) foi melhorada, mas não houve 

redução significativa dos marcadores inflamatórios (TNF-α, e IL-6), o que pode sugerir que 

estes reflitam de maneira mais lenta a redução da permeabilidade intestinal, ou não em 

quantidade expressiva de melhora (LAMPRECHT et al, 2012). Tomado isso em 

consideração, talvez seja interessante refletir se, no presente estudo, a adoção de marcadores 

inflamatórios foi responsiva ao que se propunha o estudo, ou seja, se a intervenção foi capaz 

de produzir resultados que fossem expressos em concentração de marcadores inflamatórios. 

Talvez a avaliação da permeabilidade intestinal, que é um estágio anterior à alteração do perfil 
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inflamatório, segundo a hipótese deste trabalho, seria mais responsiva para a suplementação, 

como foi encontrado no estudo acima citado. 

Outra população que apresenta alteração da microbiota intestinal e alterações no 

sistema imune é a de pacientes com HIV. Em estudo piloto duplo-cego randomizado realizado 

com pacientes adultos infectados com HIV em que foi suplementado simbiótico (8 semanas) 

aos sujeitos, Gonzáles-Hernandes et al. (2012) encontraram um aumento significativo nas 

populações de linfócitos T CD4 no grupo suplementado. Pacientes com HIV têm populações 

diminuídas de bactérias benéficas, de um modo geral, dada a ação do vírus sobre os 

enterócitos e a microbiota. De acordo com nossos dados, foi possível observar que o quadro 

de inflamação sistêmica crônica foi muito heterogêneo, condizente com aspectos relacionados 

ao envelhecimento da população. Entretanto, embora não tenhamos avaliado a proporção de 

linfócitos T CD4, procedemos à avaliação das células brancas do sangue. Como resultados 

importantes, observamos diferenças significativas em monócitos e basófilos. Após a 

suplementação com simbióticos, assumindo a contagem do grupo placebo como sendo o 

controle, encontrou-se menor quantidade em monócitos (contagem absoluta), no grupo 

simbiótico comparativamente ao grupo placebo.  

Os monócitos diferenciam-se em macrófagos na medida em que migram para os 

tecidos. Os macrófagos têm funções específicas, dependendo do tecido em que residem: 

macrófagos em órgãos linfóides secundários (baço, linfonodos, etc) fagocitam células 

vermelhas do sangue, antígenos e detritos na linfa; macrófagos alveolares fagocitam 

poeira/bactérias; células de Kupffer residem no fígado e controlam as partículas invasoras; 

células microgliais no cérebro evitam os detritos no sistema nervoso central, os osteoclastos 

nos ossos participam na reabsorção do osso e remodelação (Albright e Albright, 2003;Gomez 

et al, 2008). Estas descrições podem ser entendidas como melhora da resposta imune, de 

modo que uma maior quantidade de monócitos na circulação refletiria um menor 

recrutamento e maturação em macrófagos nos tecidos, o que pode ser entendido como uma 

melhora na defesa primária contra agentes infecciosos e patogênicos, e possível redução do 

perfil inflamatório geral dos indivíduos. 

Nosso estudo também apontou um aumento da contagem de basófilos, em relação ao 

grupo controle, placebo. Os basófilos são um subconjunto dos granulócitos e constituem 

menos de 1% dos leucócitos em circulação no sangue periférico. No entanto, eles aumentam 

em número e são recrutados para os locais de inflamação, especialmente durante as respostas 
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imunitárias contra substâncias alergênicas ou parasitas. Os basófilos expressam uma 

variedade de receptores de citocinas e podem, portanto, responder a numerosos sinais 

extrínsecos que regulam o seu desenvolvimento, homeostase, e função efetora 

(VOEHRINGER, D., 2012). Além do papel na imunidade protetora a helmintos, são os 

principais participantes em reações alérgicas diversas desde anafilaxia e reações de 

hipersensibilidade imediata, reações de hipersensibilidade de fase tardia, e reações de 

hipersensibilidade retardada (CROMHEECKE et al, 2014). O aumento significativo das 

populações de basófilos pode ser reflexo da estranheza da substância simbiótica, levando a 

um possível quadro de alergia, mas que, caso tenha sido o motivo deste aumento para o grupo 

suplementado com a substância simbiótica, foi assintomático. Cabe ressaltar que embora 

tenha havido diferenças significativas das contagens de monócitos e basófilos, os valores 

encontrados em ambos os grupos estiveram dentro dos padrões de normalidade. 

A idade avançada está associada a alterações de todas as células do sistema imune 

inato, incluindo números, função, e seus estágios iniciais de ativação (GOMEZ et al, 2008). 

Tem sido relatado que a função do sistema imune inato diminui com o envelhecimento, 

incluindo as atividades funcionais de macrófagos, neutrófilos e células dendríticas 

(PLACKETT et al, 2004). Demonstrou-se que há muitas funções das células imunes que 

declinam com o envelhecimento (MATHUR et al, 2008). Como resultado, os indivíduos mais 

velhos são menos capazes do que os mais jovens de proceder a uma resposta imune após um 

desafio infeccioso (LINTON e DORSHKIND, 2004). Além disso, os idosos são mais 

suscetíveis que os jovens a infecções virais e bacterianas, a infecções oportunistas, a 

reativação de vírus latentes, a doenças auto-imunes e a neoplasias (EFFROS, 2003; 

MURASKO e JIANG, 2005; PAWELEC et al, 2005; PRELOG, 2006) Considerando, no 

presente estudo, o aumento encontrado na contagem de monócitos e basófilos no grupo que 

recebeu a suplementação com simbióticos, podemos assumir esse fato como contrário às 

diminuições relacionadas ao envelhecimento, parecendo ser, portanto, uma resposta favorável 

para este quadro.  

Ainda no que tange a inflamação, é sabido e já foi bastante exposto neste trabalho que 

do ponto de vista clínico, a obesidade central é conhecida por sua relação com a inflamação 

sistêmica e a expressão de marcadores inflamatórios, e, portanto, deve ser mais informativa 

do que a obesidade geral. Uma possível forma de avaliação da obesidade visceral, a 

circunferência da cintura ou a relação cintura/quadril são medidas interessantes, em 
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detrimento à medida de apenas o IMC (MOLARIUS & SEIDELL, 1998; VAZQUEZ et al, 

2007). Em estudo, Woo et al (2002) puderam concluir que apesar de algumas limitações, a 

CC pode ser uma indicação útil de obesidade visceral. A obesidade visceral é um indicador 

antropométrico da síndrome metabólica (SM), caracterizada por diabetes, hipertensão e 

dislipidemias. Dentre os acometidos pela SM, além das consequências cardiovasculares e do 

diabetes tipo 2, a susceptibilidade é aumentada para: síndrome do ovário policístico, esteatose 

hepática, asma, alterações no sono, e algumas formas de câncer (GRUNDY et al, 2004). 

Assim, nossa opção por essas medidas ocorreu para que pudéssemos reforçar a relação com 

citocinas inflamatórias.  

Alguns estudos podem ser citados, na perspectiva de associar a microbiota intestinal 

com síndrome metabólica. No estudo de (Strowski & Wiednmann 2009), os indivíduos que 

manifestam o diabetes tipo 2, hiperglicemia, resistência insulínica, inflamação aumentada e 

estresse oxidativo mostraram associação com a progressiva deterioração de massa e função 

das células beta. Eslamparast et al. (2014) encontram, em estudo duplo-cego randomizado 

com sujeitos diagnosticados em síndrome metabólica, evidencias de que a suplementação com 

simbióticos melhorou os efeitos já conquistados apenas com a modificação do estilo (dieta) 

nos tratamentos da síndrome metabólica, pelo menos parcialmente, por meio da atenuação dos 

níveis de resistência à insulina e lipídeos séricos. Já entre pacientes diabéticos, o consumo de 

alimento simbiótico por 6 semanas teve efeito antioxidante (ASEMI et al, 2014). O aumento 

da expressão e da ação de citocinas pró-inflamatórias é indicado como responsável pela 

ocorrência de resistência à insulina em doenças inflamatórias e metabólicas, incluindo 

diabetes associada à obesidade (MARETTE, 2002). Nesse sentido é interessante lembrar que 

os ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) são produzidos no intestino pela fermentação 

bacteriana de conteúdo intestinal, e parecem melhorar os efeitos das características do 

diabetes, sendo suas principais atividades benéficas: redução nas concentrações séricas de 

glicose, resistência insulínica bem como inflamação (PUDDU et al, 2014).  

 No nosso estudo, a circunferência da cintura, circunferência do quadril e a RCQ, não 

apresentaram diferenças significativas entre os grupos antes e após o período de 

suplementação, o que pode ser explicado pelo intervalo reduzido de tempo entre as 

avaliações, e a variabilidade intragrupo, devido à heterogeneidade da população estudada. 

Embora não tenha sido encontrada significância, pelos motivos supracitados, quando 

considerados os casos individuais, pode-se perceber maior número de melhoras da RCQ no 
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grupo SIM, com 14 casos em que a RCQ final foi menor que a RCQ inicial, frente as mesmas 

ocorrências no grupo PLA que foram de apenas 12 casos. Esses achados podem ser 

indicativos de que a suplementação com simbióticos foi capaz de alterar uma característica 

bastante importante do quadro do inflammaging, ainda que de maneira pouco expressiva. É 

importante destacar que no estudo de Eslamparast et al (2014), os indivíduos foram todos 

classificados como em SM, o que faz dessa população mais homogênea para a inflamação, 

diferente do que foi encontrado em nosso estudo, como já citado anteriormente. Os achados 

de Asemi et al (2014), se baseiam em medidas de desfecho da SM como lipídeos séricos e 

resistência à insulina, e como já mencionado antes, talvez o protocolo adotado no presente 

estudo não tenha sido responsivo em variáveis de desfecho, e por isso, também, as medidas 

antropométricas não tenham sido alteradas de forma significativa, apesar do maior número de 

casos em que a RCQ melhorou estar entre os indivíduos que receberam a suplementação com 

simbióticos. Por isso, mais uma vez, cabe salientar que talvez a adoção de medidas que 

avaliem estágios intermediários de mudança na sequencia de eventos esperados pela nossa 

hipótese possa apresentar resultados mais expressivos. 

  

 

9. Conclusão 

 

Conclui-se que a suplementação com simbióticos parece ser eficaz para a população idosa 

em risco de fragilidade, mas com a necessidade de mais estudos que envolvam populações 

maiores e outras avaliações das etapas intermediárias dos efeitos na composição da 

microbiota e a inflamação. 
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Anexo 4.   

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da pesquisa: EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL SOBRE A 

PERMEABILIDADE INTESTINAL, A INFLAMAÇÃO SISTÊMICA E 

CONSEQUÊNCIAS NA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE IDOSOS. 

 

Você está sendo convidado a participar de um estudo que tem como objetivo avaliar os efeitos da 

suplementação de algumas substâncias nutricionais no estado nutricional (que é uma forma de avaliar 

sua saúde) e na composição corporal (que significa saber quanto do seu peso corporal é composto por 

gordura, e quanto é composto por músculos, água e ossos). Cabe ressaltar que entende-se como 

“suplemento” uma substância (no caso do nosso estudo será um pó), que tem como objetivos 

complementar ou incluir alguns elementos à dieta. Você poderá receber um dos três diferentes tipos de 

suplemento: uma substância simbiótica (que consiste de uma combinação de bactérias benéficas ao 

intestino, assim como existe em iogurtes disponíveis no mercado), ou um aminoácido chamado 

glutamina (que é parte de uma proteína, componente comum de nossas dietas), ou uma substância 

denominada placebo (que não faz nenhum efeito ao organismo), e que será utilizada apenas para 

controle dos resultados. O nome da substância escolhida como placebo é maltodextrina, que é um tipo 

de carboidrato. O estudo será do tipo duplo cego, isto é, nem você e nem o pesquisador saberão, no 

momento do recebimento dos suplementos, qual dos três diferentes tipos você estará recebendo. 

Somente no final do estudo é que os suplementos serão revelados. Ou seja, ao final do experimento 

você  será informado do tipo de substância que recebeu durante o experimento. Você deverá portanto, 

ingerir dois envelopes, diariamente, durante seis meses. Para avaliar os resultados da suplementação, 

você será submetido às seguintes avaliações, antes de começar e após o término do experimento: - 

peso, estatura, que serão avaliados por equipamentos portáteis (balança e estadiômetro), a 

circunferência do seu braço, cintura, quadril e de sua batata da perna (com uma fita métrica); 

composição corporal- com um aparelho chamado adipômetro, que apenas aperta ligeiramente a sua 

gordura no braço, nas costas, no braço, na batata da perna e no abdômen; composição corporal do 

DEXA, que é um exame de raio-x do corpo todo (que você fará em um laboratório especializado, e 

para o qual deverá permanecer deitado em uma maca por cerca de 20 minutos); bioimpedância, que 

avalia quanto de água você tem no corpo, através de um aparelho que utiliza eletrodos como os do 

eletrocardiograma (para esse exame você também permanecerá deitado em uma maca por cerca de 5 

minutos); - coleta de sangue- que será feita por um profissional especializado, após jejum de oito 

horas. O seu sangue será avaliado para identificar inflamação corporal. Todo o material utilizado para 
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todos os exames são descartáveis e esterilizados. Durante todo o período de nosso experimento, nós 

iremos pedir para você anotar anotar a sua ingestão de alimentos e bebidas. Todos os exames serão 

realizados com uma cópia que será entregue para você. Nós explicaremos todos os resultados, e você 

também poderá mostrar para seu médico. A sua participação nesta pesquisa oferece a você um risco 

baixo. Podemos considerar como sendo risco: você se sentir constrangido ao ter as medidas de seu 

corpo coletadas, medo de coletar sangue, formação de gases intestinais. Algumas informações também 

são importantes: - você pode nos procurar a qualquer momento, caso necessite de mais explicações; - a 

qualquer momento que desejar, você pode retirar o seu consentimento e deixar de participar do estudo, 

sem que isto traga prejuízo a você; - todos os dados que coletarmos não terão o seu nome divulgado, 

ou seja, o trabalho é anônimo e os seus dados servirão apenas para trabalhos científicos que pretendem 

colaborar com os estudos sobre o envelhecimento. 

Os pesquisadores que conduzirão o estudo são: 

João Valentini Neto- Pesquisador- E-mail: joaoneto@usp.br – tel. (15) 9782 7313 

Angélica Freitas- Pesquisadora - E-mail: angelicampf@yahoo.com.br- tel. 99107 0991 

Sandra Maria Lima Ribeiro (Coordenadora do projeto) E-mail: smlribeiro@usp.br 

 

O contato com o Comitê de ética em pesquisas da EACH/USP é:  

Luís Fernando S. Moraes (Responsável): Telefone: 3091-1046. E-mail: cep-each@usp.br 

(Atendimento de Segunda a Sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 16h) 

A partir da sua concordância em participar do estudo, você assinará duas cópias do  

presente termo, sendo que uma cópia ficará em suas mãos e a outra cópia ficará arquivada com  

os pesquisadores. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da pesquisa: EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL SOBRE A 

PERMEABILIDADE INTESTINAL, A INFLAMAÇÃO SISTÊMICA E 

CONSEQUÊNCIAS NA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE IDOSOS. 

 

Eu, ________________________________________________________, RG 

________________________, endereço _________________________________________, data de 

nascimento __/__/____, declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 

entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 

 

São Paulo __, de ________________ de _______ 

 

 

 

Assinatura do sujeito de pesquisa   Assinatura do pesquisador 

ou responsável legal     (nome legível) 

 

Comitê de ética em pesquisa: Luís Fernando S. Moraes (Responsável): Telefone: 3091-1046.  

Email: cep-each@usp.br 
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Anexo 6. 
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Anexo 7. 
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Anexo 8.  

 



119 

 

  

  


