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Sabe-se que o doente cirúrgico apresenta, em consequência ao trauma cirúrgico, algumas 

respostas metabólicas, as quais associadas ao estado nutricional prévio à intervenção cirúrgica, 

corroboram para piores desfechos clínicos. Dessa forma, uma compreensão da resposta ao 

estresse cirúrgico, se faz extremamente necessária, para entender o papel que a nutrição 

desempenha na promoção da recuperação cirúrgica (GILLIS & WISCHMEYER, 2019).

O trauma cirúrgico induz um estado de ativação metabólica (resposta ao estresse cirúrgico), 

que engloba alterações hormonais, hematológicas e imunológicas (WEIMANN et al, 2017; GILLIS 

et al, 2015).

Clinicamente, observa-se que a resposta ao estresse cirúrgico é manifestada pela retenção 

hídrica, aumento do débito cardíaco e do consumo de oxigênio. Gillis et al (2015) evidenciam que 

essas alterações, ocorrem com o intuito de manter a entrega sistêmica de nutrientes, assim como 

também, mobilizar reservas energéticas (glicogênio, tecido adiposo e massa corporal magra), a 

fim	de	manter	os	processos	energéticos,	 reparar	 tecidos	e	sintetizar	proteínas	envolvidas	na	

resposta imunológica.  Do ponto de vista nutricional, dentre as consequências clínicas mais 

relevantes, em reposta ao estresse cirúrgico, destacam-se  a hiperglicemia e o catabolismo 

proteico	(figura	1)	(KYROU	et	al,	2009).	

1. Resposta metabólica ao estresse cirúrgico
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Em virtude da elevada expressão de hormônios catabólicos (cortisol e catecolaminas) 
metabolicamente, há uma redução na liberação de hormônios anabólicos, dos quais a insulina faz 
parte	(figura	2).	Associado	a	baixa	liberação	de	insulina,	ocorre,	também,	uma	resistência	periférica	
insulínica. Esses fatores associados ou isolados corroboram para a hiperglicemia no doente cirúrgico 

1.1 - Hiperglicemia
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Figura 2 – Balança hormonal no trauma cirúrgico

Diversos achados literários correlacionam a hiperglicemia, resultante do trauma cirúrgico 
programado, com piores desfechos clínicos. Dentre eles, fazem parte: aumento de infecções, 
cicatrização	 comprometida	 e	 maior	 tempo	 de	 hospitalização	 (LJUNGQVIST,	 2012).	 Kwon	 et	 al	
(2013), em estudo clínico, realizado com 11.633 pacientes submetidos à cirurgia eletiva colorretal, 
observaram aumento de infecções, complicações cirúrgicas e mortalidade nos pacientes que 
cursaram com hiperglicemia no período perioperatório. Resultados semelhantes foram encontrados 
por Jackson e colaboradores (2012). Por meio de uma revisão retrospectiva de prontuários, os 
autores observaram uma correlação da hiperglicemia com infecção no sítio cirúrgico. 

Por esta razão, estratégias terapêuticas nutricionais e médicas devem ser implementadas, a 
fim	de	favorecer	ao	melhor	controle	glicêmico	do	paciente	cirúrgico	(VAN	DEN	BERGHE	et	al,	2001).	
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Tabela 01 – Percentual de perda de massa muscular correlacionada ao aumento da mortalidade

Achados clínicos evidenciam que a perda de massa muscular é um componente fundamental da 
resposta ao estresse cirúrgico, com implicações clínicas relevantes. O catabolismo proteico ocorre 
em resposta à elevada expressão de cortisol. Esse é um hormônio que prioriza a depleção de massa 
magra, com o objetivo de aumentar a concentração plasmática de aminoácidos, os quais são carreados 
ao	 fígado	e	 “transformados”	 em	glicose	para	o	processo	de	 gliconeogênese	 (SOETERS	et	 al,	 2004).	
Schricker et al (2005) reportam que em decorrência desse processo, há uma excreção nitrogenada 
urinária elevada e absorção de aminoácidos prejudicada no tecido esquelético muscular, processo 
esse que caracteriza a resistência anabólica. 

Como forma ilustrativa, um estudo conduzido com pacientes cirúrgicos politraumatizados 
evidenciou uma perda proteica de 1.250 gramas em 14 dias. Esse valor representa uma perda de 6kg 
de músculo ou 21% da massa grama corpórea.

É	completamente	elucidado	na	comunidade	científica	que	a	perda	proteica	do	doente	cirúrgico	
favorece	 a	 piores	 desfechos	 clínicos.	 Uma	 vez	 presente,	 há	 aumento	 da	morbidade,	 aumento	 de	
complicações infecciosas, retardo da cicatrização, disfunção de múltiplos órgãos (principalmente em 
cirurgias de grande porte), maior tempo de hospitalização e aumento de mortalidade (WEIMANN et al, 
2017 e WISCHMEYER et al, 2018). 

Desanti et al (2000), ilustra que quanto maior é a perda proteica do paciente cirúrgico maiores são 
as suas complicações e mortalidade. A relação estabelecida, por meio do seu trabalho, encontra-se 
sumarizada na tabela 1. 

1.2 - O diagnóstico da sarcopenia
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É	completamente	elucidado	na	comunidade	científica	que	a	perda	proteica	do	doente	cirúrgico	
favorece	 a	 piores	 desfechos	 clínicos.	 Uma	 vez	 presente,	 há	 aumento	 da	morbidade,	 aumento	 de	
complicações infecciosas, retardo da cicatrização, disfunção de múltiplos órgãos (principalmente em 
cirurgias de grande porte), maior tempo de hospitalização e aumento de mortalidade (WEIMANN et al, 
2017 e WISCHMEYER et al, 2018). 

Desanti et al (2000), ilustra que quanto maior é a perda proteica do paciente cirúrgico maiores são 
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as suas complicações e mortalidade. A relação estabelecida, por meio do seu trabalho, encontra-
se sumarizada na tabela 1. 

A elevada perda proteica, resultante do estresse cirúrgico, favorece ao aumento 

das exigências proteicas dietéticas no período perioperatório (RITLER et al, 2007). 
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2. Estado nutricional e performance cirúrgica

Estudos demostram que a prevalência da desnutrição varia de 30% a 50% em pacientes 
cirúrgicos	(BARBOSA-SILVA,	2002;	WAITZBERG	et	al,	2001).	Ou	seja,	de	cada	10	pacientes	candidatos	
à cirurgia, comumente, encontram-se 5 desnutridos. Cabe salientar, que na prática clínica, existem 
hoje,	 pacientes	 considerados	 eutróficos,	 com	 sobrepeso	 e/ou	 obesidade,	 no	 que	 se	 refere	 à	
análise do peso corporal. No entanto, ao se analisar a composição corporal, no que tange à massa 
muscular, muitas vezes, são desnutridos. 

Uma	vez	presente,	sabe-se	que	a	desnutrição	no	paciente	cirúrgico	está	relacionada	a	diversos	
prejuízos, sendo eles clínicos (comprometimento funcional, redução na defesa imunológica, 
retardo da cicatrização da ferida operatória, deiscência de sutura e infecção da ferida operatória) 
ou administrativos (maior tempo de hospitalização e custos hospitalares) (JEEJEEBHOY et al, 2015; 
TANGVIK	et	al,	2014;	AGARWAL	et	al,	2010;	SORENSEN	et	al,	2008;	STRATTON	et	al,	2003).	Correia	
& Waitzberg ilustram que os custos hospitalares com pacientes desnutridos aumentam cerca de 
60,5%	(figura	3).

Figura 3 – Estado nutricional e complicações cirúrgicas
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Malietzis	 et	 al	 (2016)	 reportam	 que	 reservas	 fisiológicas	 e	 nutricionais	 (energia	 e	 de	 massa	
muscular) perioperatórias são necessárias para suportar o estresse cirúrgico. Pacientes cirúrgicos 
com baixa reserva, dos quais fazem parte desnutridos, idosos frágeis, sarcopênicos ou com depleção 
muscular,	são	vulneráveis.	Afinal,	apresentam	baixa	reserva	para	responder	às	demandas	adicionais	
do insulto cirúrgico. 

Pacientes jovens e bem nutridos (sem desnutrição de massa muscular), comumente, apresentam 
recuperações pós-operatórias descomplicadas, não sofrendo, dessa forma, consequências clínicas 
da perda proteica associada ao estresse cirúrgico (WILMORE, et al, 2000).  O mesmo não é observado 
em doentes cirúrgicos com comprometimento nutricional. Watters et al (1993) destacam que a 
capacidade de se resistir ao insulto catabólicos é comprometida em cirúrgicos idosos e desnutridos, em 
decorrência de uma reserva funcional precária antes do procedimento cirúrgico. Hill e colaboradores 
(1993) evidenciam uma perda de 20% de peso corporal em duas semanas após cirurgia de grande 
porte. A perda média foi de 3 kg de peso, sendo: 1600 g de proteína e água e 1400 g de gordura 
corporal. 

Evidências	clínicas	destacam	que	a	desnutrição	cirúrgica	é	um	fator	de	risco	modificável.	Uma	
meta análise, com 15 ensaios clínicos randomizados, incluindo 3.831 pacientes cirúrgicos desnutridos, 
identificou	 que	 a	 intervenção	 nutricional	 perioperatória	 	 	 favoreceu	 à	 redução	 de	 complicações	
infecciosas	e	redução	no	tempo	de	permanência	hospitalar	(menos	2	dias	de	internamento)	(ZHONG	et	
al, 2015). Outra revisão publicada pela Cochrane corrobora com esses achados. Ao analisar 13 estudos, 
observou que a intervenção nutricional nos doentes desnutridos implicou em resultados positivos. 
Afinal,	 os	 pacientes	 desnutridos	 que	 receberam	 terapia	 nutricional	 pré-operatória	 apresentaram	
reduções nas complicações cirúrgicas quando comparados com os doentes desnutridos que não 
receberam	intervenção	nutricional	(BURDEN	et	al,	2012).		

Achados científicos demonstram que o manejo nutricional deve começar 

no período pré-operatório, a fim de otimizar o estado nutricional e preparando 

metabolicamente o organismo para as demandas do estresse cirúrgico. Em adição, 

evidencia-se que a gestão nutricional deve continuar no pós-operatório para 

manutenção do estado nutricional, adequada cicatrização cirúrgica, melhora da 

imunidade e recuperação funcional do paciente cirúrgico (WEIMANN et al, 2017 e 

GILLIS et al, 2015).

3.  Identificando o risco nutricional no doente cirúrgico

Diante	da	 reconhecida	 influência	do	estado	nutricional	 sobre	a	evolução	 clínica	de	pacientes	
candidatos	a	procedimento	cirúrgicos,	todo	esforço	deve	ser	tomado	para	reconhecer	e	identificar	
pacientes portadores de desnutrição ou em risco de desenvolvê-la. O objetivo é iniciar precocemente 
terapia nutricional pré-operatória e, assim, favorecer a recuperação do paciente no pós-operatório 
(GILLIS et al, 2019). 
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Diretrizes nutricionais cirúrgicas, das quais fazem parte a ESPEN (2017), ASPEN (2016), Diretriz 
ACERTO	 (2017)	 e	 Sociedade	 Americana	 para	 recuperação	 aprimorada	 no	 perioperatório	 (ERP)	
(2018),	elencam	diferentes	 ferramentas	para	se	avaliar	e	determinar	o	 risco	nutricional	e/ou	a	
desnutrição, bem como, reporta diversas estratégias nutricionais perioperatórias. De acordo com 
a ERP (2018), sugere-se a determinação do screen nutricional perioperatório, do inglês PONS. Essa 
avaliação,	engloba	o	IMC,	perda	de	peso	corporal	e	ingesta	alimentar,	conforme	ilustra	a	figura	4.	

Pacientes cirúrgicos identificados como risco nutricional e/ou desnutridos, exigem 

planos de tratamento individualizados, dos quais fazem parte dietas terapêuticas 

(ricas em proteínas e com nutrientes diferenciados – os imunonutrientes). 

Cabe salientar, que diante desse perfil de paciente, a intervenção nutricional 

deverá permanecer no período pós-operatório para melhores resultados clínicos 

(WISCHMEYER et al, 2018). 
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Figura 4 – Sreening nutricional no pré-operatório

Já, de acordo com as diretrizes europeias de terapia nutricional para o paciente cirúrgico 
(ESPEN, 2017), considera-se doente cirúrgico, com risco nutricional, a presença de pelo menos 
1	desses	quatro	fatores	de	risco:	*	Perda	de	peso	>	10%	em	6	meses;	*	IMC	<	18,5	kg/m2;	*	ASG	
(Avaliação	Subjetiva	Global)	=	C;	*	Albumina	sérica	<	3	mg/dl.
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Na prática clínica, algumas estratégias podem ser implementadas com o intuito de modular a 

resposta orgânica ao trauma cirúrgico, de forma direta ou indireta. Ou seja, possíveis atenuações 

e/ou	modificações	podem	ocorrer	nas	respostas	orgânicas	relacionadas	ao	estresse	(hormonal,	

metabólica	e	inflamatória).	Diversos	estudos	mencionam	que	dentre	as	estratégias	terapêuticas,	

a intervenção nutricional faz parte do processo. Na tabela 2, ilustram-se algumas intervenções 

nutricionais e sua relação com a atenuação do estresse cirúrgico (WILMORE et al, 2002). 
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4. Estratégias nutricionais que atenuam o estresse cirúrgico

Tabela	02	–	Estratégias	nutricionais	e	sua	relação	com	a	redução	do	estresse	cirúrgico

Como forma terapêutica, a intervenção nutricional perioperatória se faz extremamente 

indicada.	 Define-se	 como	 intervenção	 nutricional	 perioperatória,	 estratégias	 nutricionais	

realizadas antes da cirúrgica (pré-operatório) e após a cirurgia (pós-operatório). Hoje, na prática 

clínica, diversas sociedades elencam a importância da terapia nutricional perioperatória, 

principalmente,	para	os	pacientes	em	risco	nutricional	e/ou	desnutridos.	Em	adição,	incluem-se	

como critérios de inclusão da terapia nutricional perioperatória os idosos frágeis, sarcopênicos, 

oncológicos e pacientes com síndromes disabsortivas (WEINMANN et al, 2017). 

De acordo com a ESPEN (2017), elege-se para a terapia nutricional pré-operatória os doentes 

cirúrgicos desnutridos. Recomenda-se que esses recebam, preferencialmente, suplementação 

nutricional oral, de 7 a 10 dias antes do procedimento cirúrgico. E, o mesmo se recomenda para 

os pacientes não desnutridos, mas que tenham a perspectiva de ingerir menos do que 50% 

das	suas	necessidades	nutricionais	no	pós-operatório.	De	acordo	com	a	Diretriz	ACERTO	(2017),	

pacientes que apresentem moderado a alto risco nutricional, devem receber a intervenção 

nutricional pré-operatória, por 5 a 10 dias, preferencialmente, pela via oral. Wischmeyer e 
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colaboradores (2018) evidenciam em consenso, a necessidade de nutrição pré-operatória, por 

meio de SNO, por 7 dias, em pacientes com risco nutricional. Em adição, cabe salientar que Jie e 

colaboradores (2002) destacam que a terapia nutricional pré-operatória de 5 a 7 dias, reduz em 

50% as morbidades pós cirúrgicas em pacientes desnutridos.

No que se refere ao período pós-operatório, observa-se que a reintrodução da terapia 

nutricional deve ser o mais precoce possível. Nos casos dos pacientes em risco nutricional ou 

desnutridos, a oferta de suplementação nutricional oral deve acontecer precocemente, por no 

mínimo 7 dias, de pós-operatório. Deve-se excluir dessa amostra, os pacientes que apresentam 

obstruções intestinais, os quais não podem ser alimentados pela via oral (WISCHMEYER, et al, 

2018). 

Os	desafios	da	intervenção	nutricional	precoce	perioperatória	são	de	assegurar	os	alcances	

das metas nutricionais bem como aplicar nutrientes estratégicos que modulem as alterações 

metabólicas relacionadas ao estresse cirúrgico. As recomendações nutricionais preconizadas 

para os pacientes cirúrgicos estão sumarizadas na tabela 03. 
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4.1 A Proteína na terapia nutricional perioperatória

Conforme elencado nos capítulos anteriores, sabe-se que em virtude da resposta ao 

estresse cirúrgico, o paciente irá cursar com perda proteica, principalmente, no que se refere 

à massa muscular. E, quanto maior a depleção proteica muscular, maior é a predisposição de 

complicações e aumento da mortalidade do paciente no pós-operatório. 

	 É	nesse	sentido	que	a	comunidade	científica	defende	o	“anabolismo	proteico	pré	cirurgia”.	

Ou seja, por meio da terapia nutricional oral, pré-operatória, se oferta um elevado quantitativo 

proteico com o intuito de assegurar a cicatrização adequada, a imunidade e a melhora clínica 

do	doente	cirúrgico	(PHILLIPS	et	al,	2016;	MALIETZIS	et	al,	2016).	

 No que tange à qualidade proteica, na terapia nutricional perioperatória, evidencia-se 

a	arginina	e	o	colágeno	hidrolisado.	A	arginina,	isolada	no	final	do	século	XX,	é	um	aminoácido	

básico, categorizado como condicionalmente essencial. Ou seja, mediante situações de estresse 

metabólico, como é o caso do procedimento cirúrgico, torna-se essencial a sua oferta exógena, 

via alimentação. Metabolicamente, a arginina desempenha diversas funções. Ela é essencial 

para a manutenção e integridade do sistema imunológico, uma vez que é necessária para a 

produção	de	células	de	defesa,	das	quais	fazem	parte	os	linfócitos	T	e	os	macrófagos	(OCHOA	et	al,	
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Humalin ARG CIR é um suplemento proteico ideal para a terapia nutricional 
perioperatória. Além do alto teor proteico (10g/porção) apresenta colágeno 
hidrolisado associado a 1840 mg de arginina na porção. Excelente qualidade proteica 
para favorecer ao anabolismo proteico e a cicatrização adequada das feridas 
cirúrgicas

2004).			 	 Em	 resposta	 ao	 estresse	 cirúrgico,	 diminuição	 significativa	 é	 observada	

na	 concentração	de	 linfócitos	 T,	 principalmente,	 nos	 linfócitos	 T	CD4+.	 Estudos	demonstram	

que	a	suplementação	com	arginina	proporciona	recuperação	mais	rápida	dos	níveis	de	CD4+,	

além	de	levar	à	síntese	de	outras	interleucinas,	como	a	IL-2,	envolvidas	no	processo	inflamatório	

(QUIRINO	et	al,	2007).	Jonge	e	colaboradores	complementam	que	a	arginina,	também,	apresenta	

ação	imunológica	humoral.	Afinal,	a	suplementação	de	arginina	trouxe	resultados	favoráveis	no	

aumento da síntese de Imunoglobulina A. 

 Chiarla e colaboradores (2006) reportam que a suplementação de arginina é segura e 

benéfica	para	o	paciente	cirúrgico.	E,	uma	vez	suplementados	com	esse	aminoácido,	os	mesmos	

apresentam menores taxas de complicações pós-operatórias. Moya et al (2016) evidenciaram 

benefícios na utilização de suplementos orais enriquecidos em arginina. Ao analisar, 264 

doentes cirúrgicos, os autores concluíram que as menores taxas de infecções, principalmente 

infecções no sítio cirúrgico, foram nos pacientes que receberam suplementos nutricionais orais 

hiperproteicos acrescidos de arginina. Em outro estudo, os mesmos autores, ao comparar a 

suplementação nutricional perioperatória, hiperproteica e com arginina, em doentes cirúrgicos, 

observaram	 redução	 significativa	nas	 infecções	de	pele	quando	 comparado	 com	o	grupo	de	

pacientes que não receberam a intervenção nutricional (MOYA et al, 2016). 

	 Já	 Stechmiller	 et	 al	 (2005)	 e	 Brewer	 et	 al	 (2010)	 evidenciam	 efeitos	 positivos	 da	

suplementação	de	arginina	no	processo	cicatricial.	Afinal,	pelo	fato	da	arginina	ser	precursora	

da hidroxiprolina, a mesma é importante na síntese de colágeno, sendo recrutada em situações 

de reparos de feridas cirúrgicas.   

Em termos de qualidade proteica para a nutrição perioperatória, destaque, também, 

é cabível ao colágeno. Esse é considerado a proteína estrutural mais abundante no tecido 

conjuntivo, estando diretamente relacionado, ao processo de cicatrização das feridas cirúrgicas 

(BROUGHTON	et	al,	2006).		

Monografia de Produto 
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Muitos agentes anestésicos, utilizados no procedimento cirúrgico, favorecem à oxidação celular, 
originando, dessa forma as espécies reativas de oxigênio (radicais livres). A presença desses no organismo 
caracteriza o estresse oxidativo, frequentemente, presente no doente cirúrgico, principalmente em 
cirurgias de grande porte. Radicais livres em excesso, apresentam muitos efeitos nocivos, dos quais 
fazem parte: supressão da imunidade, aumento da peroxidação lipídica e comprometimento da 
cicatrização	da	ferida	cirúrgica	(KELLY,	1998).	

A suplementação nutricional oral de antioxidantes, no pré-operatório, auxilia no combate à 
formação	dos	radicais	livres,	resultantes	do	procedimento	anestésico.	Uma	vez	presentes	nas	células,	
os antioxidantes, impedem a formação dos radicais livres, minimizando, assim, a sua atuação oxidante 
(KELLY,	1998).	Evidências	científicas	elencam	como	principais	antioxidantes	a	vitamina	A,	C	e	E,	além	
dos minerais selênio e zinco. Suplementá-los no pré-operatório otimizará a defesa antioxidante do 
paciente cirúrgico. 
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4.2 Os antioxidantes na terapia nutricional perioperatória

Humalin ARG CIR apresenta em sua composição alto teor de Vitamina C, A e E 
associado a Zinco e Selênio otimizando a defesa antioxidante do doente cirúrgico.

4.3  Nutrientes imunoestimulantes na terapia nutricional perioperatória

Achados	 científicos	 reportam	 que	 pacientes	 em	 risco	 nutricional,	 desnutridos,	 idosos	 e/ou	
oncológicos, comumente, são indivíduos que apresentam comprometimento imunológico prévio à 
cirurgia. E, quando submetidos ao procedimento cirúrgico, a debilidade imunológica é potencializada, 
tendo em vista ao efeito negativo para o estado imune da indução anestésica e estresse cirúrgico 
(ARSALANI	–	ZADEH	et	al,	2011).	

Pacientes cirúrgicos imunodeprimidos cursam com piores desfechos no período pós-operatório. 
Aumento de infecções da ferida cirúrgica ou sistêmicas ocorrem com maior frequência, podendo 
apresentar o óbito como consequência. Sendo assim, otimizar e reforçar o sistema imunológico por 
meio de nutrientes estratégicos é uma conduta terapêutica efetiva na terapia nutricional perioperatória. 

Na prática clínica, um nutriente imunoestimulante, de grande destaque, é o Wellmune® 
(betaglucano	de	levedura	(β	1,3/1,6	D-Glucano)),	o	qual	é	categorizado	como	polissacarídeo	funcional.		
Esse é categorizado como um potente estimulante de macrófagos nos tecidos intestinais, sobretudo no 
sistema	GALT	(sistema	linfoide	associado	ao	trato	intestinal),	assegurando,	dessa	forma,	a	integridade	
da	primeira	barreira	de	defesa	do	organismo	(MARKOVINA	et	al,	2019).	E,	cabe	salientar	que	resultante	
do	estresse	cirúrgico,	ocorre	atrofia	dessas	vilosidades	intestinais,	refletindo	na	perda	dessa	barreira	
imune. Assim, suplementar o paciente cirúrgico na terapia nutricional oral perioperatória é estimular a 
integridade da primeira barreira imunológica do organismo. 
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Já para o processo cicatricial da ferida cirúrgica, assim como em feridas  crônicas, é importante destacar o 
papel	da	betaglucana	de	levedura	(1,3/1,6	–β	Glucano)	derivado	do	Saccharomyces	cerevisiae,	na	repitelização	
tecidual,		sugerindo	que	este	glucano	é	um	potencializador	natural,	capaz	de	modificar	a	resposta	biológica	
na cicatrização de feridas.(Medeiros et al, 2012).

 Além de interagir com as células imunitárias a betaglucana de levedura (Wei et al, 2002) observam 
em seu estudo,  que este polissacarídeo funcional estimula diretamente a biossíntese de colágeno em 
fibroblastos	dérmicos	humanos	normais	através	da	ativação	de	duas	famílias	de	fatores	de	transcrição:	um	
ativador	de	proteína	(AP-1)	e	a	proteína	específica	(SP-1),	ligados	diretamente	no	processo	cicatricial.

Em	adição,	 é	oportuno	 salientar	que	há	evidências	 científicas	a	 respeito	da	utilização	do	ß–glucano	
no	processo	de	cicatrização	de	feridas.	Medeiros	e	colaboradores	(2012)	reportaram	efeitos	benéficos	na	
utilização desse nutriente no processo de cicatrização de feridas crônicas (úlceras venosas). Em estudo, os 
autores randomizaram 12 pacientes portadores de úlceras venosas, com o objetivo de avaliar os efeitos do 
ß	–	glucano	na	cicatrização	das	mesmas.	Os	pacientes	fizeram	uso	tópico	de	ß	–	glucano	por	30	dias.	Ao	final	
do	período	de	tratamento,	concluiu-se	que	a	utilização	do	ß	–glucano	otimizou	a	cicatrização	dos	pacientes.	
Afinal,	observou-se	aumento	na	cicatrização	das	úlceras	venosas,	aumento	na	hiperplasia	tecidual,	aumento	
na	Angiogênese	e	aumento	na	produção	de	fibroblastos.	Os	autores,	ainda	reportaram,	a	redução	de	67,8%	
na área da úlcera de um paciente portador dessa ferida crônica por mais de 15 anos.

Humalin ARG CIR é um estimulante do sistema imunológico do paciente cirúrgico. 
Afinal, em sua composição encontra-se o Wellmune® betaglucano de levedura (β 
1,3/1,6 D-Glucano).  

5. Protocolo de Terapia Nutricional Perioperatória

De acordo com as informações elencadas acima e com as evidências literárias, sugerem-se dois protocolos 
de	terapia	nutricional	perioperatória,	mediante	ao	risco	nutricional	do	doente	cirúrgico	(figura	5	e	figura	6).	

Figura 5 - Protocolo para Pacientes de baixo risco nutricional

Monografia de Produto 

Fonte: Wischmeyer et al (2018) - adaptado Fonte: Wischmeyer et al (2018) - adaptado
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Figura 6 - Protocolo para Pacientes de alto risco nutricional

Fonte: Wischmeyer et al (2018) - adaptado

6. Considerações finais

Observa-se que o trauma cirúrgico e a nutrição estão diretamente relacionados. A agressão 
operatória desencadeia respostas neuroendócrina e metabólica com grande repercussão sobre o 
estado nutricional. Pacientes desnutridos ou em risco nutricional submetidos a cirurgias, como aqueles 
com nutrição inadequada no pós-operatório, apresentam maior risco de morbidades e mortalidade. 

 Para pacientes cirúrgicos que podem se alimentar por via oral, a terapia nutricional com o 
uso	dos	suplementos	nutricionais	orais	mostra-se	eficaz	no	sentido	de	garantir	aporte	nutricional	
perioperatório e, desse modo, contribuir para melhor resposta à cirurgia. Em adição, cabe salientar, 
que na composição nutricional desses suplementos nutricionais orais, evidências positivas têm-se a 
respeito sobre o adequado aporte proteico e qualidade proteica (principalmente as cicatrizantes, das 
quais fazem parte arginina e colágeno hidrolisado), a presença de vitaminas e minerais para otimizar a 
defesa	antioxidante	e,	por	fim,	nutrientes	com	propriedades	imunoestimulantes,	como	o	betaglucano	
de	 levedura	 (β	1,3/1,6	D-Glucano)	 -	Wellmune®.	O	blend	desses	nutrientes,	na	terapia	nutricional	
perioperatória, contribuem de forma efetiva para os melhores resultados clínicos do paciente cirúrgico.

Em adição, cabe ressaltar que a composição diferenciada de peptídeos de colágeno, L-Arginina, 
nutrientes potencializadores da cicatrização, e imunoestimulantes conferem ao ArgCir ®, versatilidade 
na prescrição clínica com efeito potencialmente positivo na resposta biológica cicatricial  em  feridas 
cirúrgicas e crônicas.  
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