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Observa-se, na prática clínica, uma elevada prevalência de feridas agudas e crônicas, das 

quais fazem parte, lesão por pressão, úlceras vasculogênicas e pé diabético, nos pacientes 

hospitalizados e domiciliados. Dados da literatura ilustram que 29% dos pacientes hospitalizados 

desenvolvem lesão por pressão (Paul et al, 2002) enquanto nos indivíduos domiciliados, essa 

estatística alcança mais de 30% (National Patient Safety Agency, 2010). 

Considera-se grupo de risco para o desenvolvimento de feridas crônicas, de acordo com o 

EPUAP (2019), os seguintes nichos clínicos: 

* Doentes graves de UTI;

* Indivíduos com lesão medular;

* Indivíduos em cuidados paliativos;

* Obesos;

* Idosos;

* Problemas vasculares;

* Diabéticos; 

Uma	 vez	 presentes,	 nota-se	 que	 as	 feridas,	 influenciam	 no	 aumento	 de	 morbidades	 e	

mortalidade, afetando, diretamente, a qualidade de vida do paciente. E, em adição, é importante 

destacar, que constitui uma insustentável sobrecarga econômica para os serviços de saúde. 

Sabe-se que a cicatrização de feridas consiste em perfeita e coordenada cascata de 

eventos celulares, moleculares e bioquímicos, os quais interagem para que ocorra a adequada 

reconstituição	tecidual	(CAMPOS	et	al,	2007).	E,	é	consensual,	dentro	da	comunidade	científica,	

a importância da terapia nutricional efetiva para prevenção e tratamento de feridas agudas ou 

crônicas	(ARNOLD	et	al,	2006;	DEMLING	et	al,	2003;	WILD	et	al,	2010).	As	deficiências	nutricionais,	

assim como também, a desnutrição, de forma isolada ou associadas, corroboram para o atraso 

no processo de cicatrização da ferida (EPUAP, 2009; BROWN et al, 2010). 

1.Cicatrização de feridas: a realidade que vivemos
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Nesse sentido, se faz de extrema importância, conhecer as etapas relacionadas 

ao processo cicatricial, bem como, perceber a importância e atuação de cada 

nutriente estratégico para o adequado processo de cicatrização. 
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2. Mecanismos envolvidos na cicatrização

A cicatrização das feridas é um processo complexo, dividido, didaticamente, em três etapas 

(BROUGHTON, 2006;  DEODHAR, et al 1997): 

 

Cada etapa desempenha um papel fundamental no processo cicatricial. No entanto, a sua 

performance	pode	sofrer	influência,	pela	presença	de	alguns	fatores	clínicos,	os	quais	prejudicam	

o	processo	de	cicatrização	(YOUNG	et	al,	2011).	Esses	fatores	estão	sumarizados	na	figura	01.	

Figura 01 – Fatores clínicos que afetam a cicatrização

Fonte: YOUNG et al (2010) - adaptado
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2.1 -Fase inflamatória 
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Em decorrência da lesão tecidual, há liberação local de histamina, serotonina e 

bradicinina,	as	quais	são	responsáveis	pela	vasodilatação	e	aumento	de	fluxo	sanguíneo	

no	 local.	 Isso,	 resultará	nos	sinais	 físicos	 inflamatórios,	como	calor	e	rubor	no	 local	da	

ferida.	Os	primeiros	elementos	celulares	a	alcançar	o	local	da	ferida	são	os	neutrófilos	e	

os	monócitos,	com	a	função	de	desbridar	as	superfícies	da	ferida	e	fagocitar	os	corpos	

estranhos. Broughton e colaboradores (2006) complementam que essas células de defesa, 

na	sequência,	são	gradativamente	substituídas	por	macrófagos.	

Os	macrófagos	migram	para	a	ferida	após	48	a	96	horas	do	início	da	lesão.	E,	são	as	

principais	células,	antes	dos	fibroblastos	migrarem	e	iniciarem	o	processo	de	replicação	

celular.	Em	adição,	observa-se	que	os	macrófagos	apresentam	um	papel	fundamental	no	

término	do	desbridamento	iniciado	pelos	neutrófilos.	E,	além	disso,	secretam	citocinas	e	

fatores	de	crescimento,	além	de	contribuírem	para	a	angiogênese,	fibroplasia	e	síntese	de	

matriz celular fundamentais para transição para a fase proliferativa (BROUGHTON et al, 

2006).

2.2 -  Fase de proliferação ou granulação

Nota-se	que	essa	fase	tem	início	ao	redor	do	4º	dia	após	a	lesão	e	se	estende,	aproximadamente,	

até o término da segunda semana. A fase proliferativa é constituída por etapas fundamentais: 

1) Epitelização;

2) Angiogênese;

3) Formação de tecido de granulação;

A angiogênese consiste no processo de formação de novos vasos sanguíneos, fato esse, 

extremamente necessário, para manter o ambiente de cicatrização da ferida. A formação do 

tecido	 de	 granulação	 caracteriza-se	 pela	 síntese	 do	 fibroblasto,	 o	 qual	 começa	 a	 aparecer,	

no	sítio	da	 lesão,	a	partir	do	3º	dia,	após	a	atuação	dos	 leucócitos,	em	realizarem	seu	papel	

higienizador	na	área	traumatizada.	Cabe	destacar	que	a	função	primordial	dos	fibroblastos	é	a	

síntese de colágeno (CAMPOS et al, 2007). 
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O	colágeno	endógeno	 sintetizado	é	uma	proteína	de	alto	peso	molecular,	 composta	por	

glicina, prolina, hidroxiprolina. Esses aminoácidos se organizam em cadeias longas de três feixes 

polipeptídicos em forma de hélice, sendo responsáveis, pela força da cicatriz. 

Endogenamente, a síntese de colágeno é dependente de alguns fatores, dos quais destacam-

se: 

 

Tazima	e	 colaboradores	 (2008)	 complementam	que	o	 colágeno	é	o	material	 responsável	

pela sustentação e pela força tensil da cicatriz. Inicialmente, a síntese do colágeno inicial (tipo 

III), é a principal responsável pela força da cicatriz. Esse é substituído ao longo das semanas, 

especificamente	na	próxima	fase	do	processo	cicatricial,	por	ligações	cruzadas	entre	os	feixes	

de colágeno. A taxa de síntese declina por volta de 4 semanas e se equilibra com a faixa de 

destruição. Assim, inicia-se a fase de maturação do colágeno, a qual continua por meses ou anos 

(ROBSON et al, 2001). 

2.3 -Fase de remodelação ou maturação

A característica mais importante desta fase é a deposição de colágeno de maneira 

organizada. E, por isso, apresenta uma grande importância clinicamente. Como elencado 

anteriormente,	 o	 colágeno	 produzido,	 inicialmente,	 é	mais	 fino	 quando	 comparado	 com	 o	

colágeno da pele normal. Com o tempo, esse colágeno tipo III reabsorvido e um colágeno mais 

espesso	é	produzido	e	organizado	ao	longo	das	linhas	de	tensão.	Estas	mudanças	se	refletem	

no aumento da força tensil da ferida. 
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3. Nutrição e Cicatrização: a importância dos nutrientes no processo cicatricial

A nutrição adequada é importante para a prevenção e/ou cicatrização de feridas. Como percebemos 
nos	capítulos	anteriores,	vários	processos	biológicos	são	envolvidos	no	processo	cicatricial.	E,	para	a	
adequada atuação (proliferação e manutenção), vários nutrientes devem ser ofertados (LANDSDOWN 
et al, 2004). Um estudo americano, ao avaliar o processo de atendimento aos idosos hospitalizados com 
risco de lesão por pressão (n=2425), observou que 76% desses pacientes eram desnutridos (MILLER, 
1989).

Além da oferta adequada de nutrientes, percebe-se que para que o organismo realize a cicatrização 
de	forma	efetiva,	é	essencial	que	o	paciente	esteja	com	bom	estado	nutricional.	Afinal,	sabe-se	que	a	
reparação e reconstrução dos tecidos, os quais ocorrem durante a cicatrização, requerem quantidades 
adequadas	de	energia	e	de	nutrientes	específicos,	comumente,	fornecidos	pelas	reservas	orgânicas.	No	
entanto,	indivíduos	desnutridos	apresentam	esta	capacidade	comprometida,	fato	esse	que	influencia,	
negativamente, o processo de cicatrização (BROWN et al, 2010; WILD et al, 2010). Anholt et al (2010), 
também, salientam, que os indivíduos saudáveis, portadores de feridas, e com ingesta energética e 
proteica inadequada, podem desenvolver comprometimento nutricional (desnutrição) em virtude das 
demandas	metabólicas	da	ferida	(EK	et	al,	1991;	Yamamoto	et	al,	2009;	Frey	et	al,	2010;	Verbrugghe	et	al,	
2013).

E,	uma	vez	presente	 ,	a	desnutrição	 implica	em	diversos	prejuízos	clínicos,	os	quais	 isolados	ou	
associados,	irão	comprometer	a	cicatrização	do	paciente	(figura	02).	

Figura 02 – Efeito da desnutrição na cicatrização de feridas

Fonte: JOHNSTON et al (2007) - adaptado
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A ASPEN (Associação Americana de Nutrição Parenteral e Enteral, 2002) caracteriza a desnutrição 
com a presença de duas ou mais das seguintes características:

*	 Consumo	insuficiente	de	energia;
* Perda de peso não intencional;
* Perda de massa muscular;
* Perda de gordura subcutânea; 
*	 Acúmulo	de	fluido	localizado	ou	generalizado;
* Capacidade funcional diminuída; 

Evidências	literárias	reportam	que	a	desnutrição	proteica	–	calórica	prejudica	a	cicatrização	de	feridas,	
em	virtude	de	prolongar	a	fase	inflamatória,	diminuir	a	síntese	e	a	proliferação	fibroblástica,	diminuição	
da	angiogênese	e	redução	na	síntese	endógena	de	colágeno.	E,	ainda,	em	adição,	estudos	demonstram	
que	a	desnutrição,	pode	reduzir	a	força	tênsil	da	ferida,	limitar	a	capacidade	fagocítica	de	leucócitos,	
assim	como	também,	aumentar	a	taxa	de	infecção	de	feridas	(MAYES	et	al,	1998;	CAMPOS	et	al,	2007).	
Tais	constatações	se	fazem	presentes	nos	achados	publicados	por	Gonçalves	et	al	(2005).	Em	modelo	
experimental, os autores demonstraram que a desnutrição reduz a força de ruptura e a porcentagem de 
deposição	do	colágeno	maduro	nas	anastomoses	colônicas	no	5º	dia	do	pós	operatório.		

Carboidratos, proteínas e lipídeos, bem como vitaminas e minerais participam de todas as fases 
do	processo	de	cicatrização.	São	importantes	na	formação	de	fibras	de	colágeno,	nos	mediadores	de	
inflamação	e	na	proliferação	celular	(MOLNAR	et	al,	2014).	

3.1 - Aporte energético

Observa-se, dentro das fases do processo de cicatrização, que a etapa associada à maior 

demanda	energética,	pela	ferida,	é	a	síntese	de	colágeno.	Ou	seja,	percebemos	que	a	adequada	

síntese	de	colágeno,	corrobora	para	a	taxa	cicatricial	da	ferida.	E,	a	sua	síntese	endógena,	associa-

se diretamente a alguns fatores, dentre os quais o aporte energético, encontra-se relacionado 

(MEDLIN,	2012).		Dessa	forma,	a	literatura	científica	reporta,	que	diante	de	uma	oferta	energética	

inadequada, o organismo irá utilizar as reservas proteicas de forma indiscriminada, como substrato 

energético. Uma vez presente, esse mecanismo, auxilia, no agravamento nutricional do paciente.    

 Nesse sentido, nota-se que maior oferta energética, se faz necessária, para a cicatrização e/

ou	prevenção	de	feridas.	Diretrizes	específicas	para	cicatrização	de	feridas,	recomendam	a	ingestão	

calórica	diária	em	torno	de	30	a	35	kcal/kg	de	peso	corporal/dia	(CLARK	et	al,	2004,	EPUAP,	2019).	

Assim,	considerando	um	paciente	de	60	Kg,	e	seguindo	as	recomendações,	o	aporte	energético	

diário	deve	ser	em	torno	de	1.800	a	2.100	kcal/dia.
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As proteínas desempenham um importante papel no processo de cicatrização (BROWN et al, 

2010;	WILD	et	al,	2010;	BEBER,	2001).	Afinal,	 fornecem	os	substratos	envolvidos	na	construção	

dos	tecidos,	crescimento,	renovação	celular	e	reparo	após	a	lesão.	Dessa	forma,	percebe-se	que	a	

proteína, participa, diretamente, de todas as fases envolvidas no processo de cicatricial. Achados 

literários reportam a sua atuação nos seguintes processos (BROWN, et al, 2010): 

* Homeostasia;

*	 Inflamação;

* Formação do tecido de granulação;

* Proliferação celular;

* Reorganização tecidual;

* Síntese de colágeno;

* Formação do tecido elástico;

*	 Nutrição	do	sistema	imunológico;	

* Crescimento epidérmico;

* Queratinização; 

  

Porém,	na	prática	clínica,	um	ponto	de	atenção,	é	que	vivenciamos	em	diferentes	perfis	de	

pacientes, principalmente em idosos, a inadequação na ingesta proteica. Posthauer et al (2013) 

reporta,	em	dados	coletados	no	seu	estudo,	que	38%	dos	homens	apresentaram	ingesta	proteica	

inadequada.	E,	ao	analisar	o	público	feminino,	observa-se	maior	defasagem	proteica.	Afinal,	41%	

das mulheres estudadas não ingeriram as quantidades proteicas recomendadas. Esse é um 

dado	muito	preocupante,	uma	vez,	que	associa-se	a	essa	 inadequação	proteica,	alterações	na	

composição corporal, ou comprometimentos clínicos, os quais resultam na redução das reservas 

proteicas	endógenas	(massa	muscular).

Na prática clínica, sabe-se, que alcançar esse aporte energético, apenas pela 

alimentação habitual, é extremamente difícil. Dessa forma, estratégias nutricionais, 

como suplementação nutricional oral, devem ser implementadas para favorecer o 

adequado aporte energético ao paciente. 

Monografia de Produto 

3.2 - Aporte proteico
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Com	 o	 propósito	 de	minimizar	 as	 condicionais	 elencadas	 acima,	 a	 comunidade	 científica,	

preconiza,	 diferentes	 alvos	 proteicos,	 mediante	 a	 idade	 e	 ao	 perfil	 clínico	 do	 indivíduo.	 As	

recomendações	 proteicas	 estão	 sumarizadas	 na	 tabela	 1	 (EPUAP,	 2019;	 ROCHA	 et	 al,	 2006;	

DEMLING	et	al,	2009;	BEÇA	et	al,	2011;	DITEN,	2011;	ZHANG	et	al,	2008).	

 Medlin (2012) complementa que se um paciente perde 20% da sua massa magra, os seus 

músculos vão competir com as feridas pela proteína ingerida. No entanto, se a perda de massa 

magra	é	≥	30%,	o	organismo	irá	priorizar	a	manutenção	da	massa	muscular	ao	invés	da	cicatrização	

de feridas. Em adição, ao associarmos essas duas condicionais (inadequação proteica + depleção 

da reserva muscular), vivenciamos atrasos na taxa de cicatrização das feridas ou ainda, expomos o 

indivíduo ao risco no desenvolvimento das mesmas. Nesse sentido, observa-se que inadequação 

na	ingesta	proteica	associada	ao	aumento	dos	requerimentos	proteicos	endógenos,	resulta	em	

deficiência	proteica	(figura	3).
Figura 03 – Requerimentos proteicos x ingestão proteica atual



11

Monografia de Produto 

Cabe	salientar,	que	existem	outras	recomendações	de	oferta	proteica,	no	que	se	diz	respeito	

à cicatrização de feridas. Pompeo (2009), de acordo com sua experiência no tratamento de feridas 

severas,	observou	que	estas	recomendações	são	insuficientes	para	normalizar	as	reservas	proteicas.	

Segundo o autor, o Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH) parece ser a melhor ferramenta para 

calcular	as	necessidades	proteicas.	Afinal,	 essa	 ferramenta,	 avalia	 fatores	adicionais	da	 ferida,	

como a quantidade de exsudado e a presença de tecido não viável (EPUAP, 2009; POMPEO, 2009).  

O	valor	proteico,	deverá,	no	entanto,	ser	ajustado,	de	acordo	com	a	avaliação	ponderal	da	ferida	

e dieta. De acordo com a pontuação do PUSH, no momento da admissão, o autor recomenda, os 

seguintes quantitativos proteicos: 

3.2.1 -Colágeno hidrolisado

O colágeno é a proteína mais abundante no corpo humano e, também, do tecido conectivo 

em fase de cicatrização. Em adição, é considerado  o principal componente da matriz extracelular 

dos tecidos. 

Atualmente, o colágeno, vem sendo utilizado, em diversos produtos industrializados, em 

virtude de algumas características, as quais o diferenciam das demais fontes proteicas: a sua 

tolerância,	digestibilidade	e	seu	perfil	de	aminoácidos	(figura	4).	

Tão importante quanto ao quantitativo proteico, a qualidade proteica ofertada exerce um 

efeito	primordial	no	processo	cicatricial.	Afinal,	achados	científicos,	reportam,		qualidades	proteicas	

específicas	e	essenciais	ao	processo	de	cicatrização	de	feridas,	das	quais	fazem	parte	o	colágeno	

hidrolisado e a arginina.
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As vitaminas e minerais são substâncias essenciais para a manutenção e execução de Na prática 

clínica, diversos tipos de colágeno são encontrados. No entanto, estudos clínicos, evidenciam 

e	 reforçam,	 especificamente,	 a	 utilização	 de	 colágeno	 hidrolisado,	 dos	 quais	 fazem	 parte	 o	

BODYBALANCE®	 e	 PEPTAN®.	 Ambos	 são	 constituídos	 por	 peptídeos	 de	 colágeno,	 específicos	

para atuarem no processo de reparação de feridas. 

Observa-se que o colágeno hidrolisado, é caracterizado por pequenos fragmentos de 

proteína,	especificamente,	pelos	aminoácidos	glicina,	prolina	e	hidroxiprolina,	os	quais	chegam	

à	corrente	sanguínea,	na	forma	de	algumas	combinações	(figura	5).	Uma	vez	presentes,	atuam	

como	mensageiros,	informando	às	células	envolvidas	no	processo	da	cicatrização,	os		fibroblastos,	

sobre	a	necessidade	de	síntese	e	reorganização	de	novas	fibras	de	colágeno	na	pele	(CHOI	et	al,	

2019; LIU et al, 2015; OHARA et al, 2010). 

Figura 04 – Diferenciais do colágeno hidrolisado como fonte proteica 

Pro = Prolina; Glu = Glicina; Hyp = Hidroxiprolina 

Figura	05	–	Hidrólise	enzimática	do	colágeno	produz	peptídeos	ativos
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Liu	 e	 colaboradores	 enfatizam	 que	 até	 o	 momento	 as	 combinações	 mais	 efetivas,	 em	

estimular a síntese de colágeno, nas células epiteliais, são os peptídeos hidroxiprolina – prolina 

e hidroxiprolina – glicina – prolina.

No processo de reparação das feridas (cicatrizes), o colágeno é de fundamental importância 

na união das bordas, sendo o principal responsável pela resistência mecânica da cicatriz, a 

síntese	de	proteína	fibrosa	constitui	a	essência	da	cicatrização	(SCHWARTZ	et	al,	1991).	Na	pele,	

os	peptídeos	de	 colágenos	 estimulam	a	proliferação	de	fibroblastos,	 elevam	a	 expressão	de	

fatores	 de	 crescimento	 VEGF	 (vascular	 endothelial	 growth	 factor)	 e	 FGF-2	 (fibroblast	 growth	

factor-2)	que	induzem	o	aumento	das	fibras	de	colágeno,	bem	como	a	angiogênese	(SONG	E	LI,	

2017), o que torna seu uso interessante no processo de cicatrização de feridas.

Beuker	 et	 al	 (1996)	 observaram	 em	 100	 pacientes	 tratados	 com	 10	 g/dia	 de	 colágeno	

hidrolisado	durante	1	a	6	meses	 tiveram	um	aumento	significativo	nos	níveis	 sanguíneos	de	

hidroxiprolina, a qual é o aminoácido  constituinte do colágeno. Outro estudo realizado em 2006 

concluiu que a ingestão diária de 5 gramas de colágeno hidrolisado melhorou as propriedades 

da pele (MATSUMOTO et al, 2006).

Lee e colaboradores (2006) relataram que o fornecimento de um suplemento com 15 gramas 

de	colágeno	hidrolisado,	três	vezes	ao	dia,	resultou	na	redução	de	60%	nos	escores	PUSH,	após	8	

semanas	de	tratamento	em	comparação	com	uma	redução	de	48%	no	grupo	controle	(p<0,05).	

3.2.2 -  Arginina

Em	situações	normais,	o	organismo	consegue	sintetizar	arginina	em	quantidade	adequada	para	

manter	a	integridade	muscular	e	demais	tecidos.	Porém,	em	condições	de	estresse	ou	na	presença	

de feridas, crônicas ou agudas, as reservas deste aminoácido decrescem rapidamente. Nestes 

momentos,	em	que	a	síntese	é	insuficiente,	a	arginina,	torna-se	um	aminoácido	condicionalmente	

essencial para o processo de cicatrização, devendo dessa forma ser suplementada na dieta 

(SCHOLS,	2000;	KONDRUP	et	al,	2002;	HENGSTERMANN	Et	al,	2007).		

A	arginina	está	envolvida	em	várias	etapas	do	processo	cicatricial.	Afinal,	a	sua	presença	está	

relacionada com etapas importantes da cicatrização, dentre os quais fazem parte (SCHOLS, 2000; 

KONDRUP	et	al,	2002;	HENGSTERMANN	Et	al,	2007);	
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* Participação na síntese proteica;

* Precursora de prolina na síntese de colágeno;

* Produção do hormônio do crescimento, envolvido no processo de cicatrização;

*	 Combustível	para	a	produção	de	células	de	defesa	(leucócitos,	neutrófilos	e	macrófagos),	

envolvidas	na	etapa	inflamatória	do	processo	de	cicatrização.

*	 Síntese	 de	 óxido	 nítrico,	 o	 qual	 possui	 importante	 atividade	 na	 fase	 inflamatória,	 na	

angiogênese, proliferação da matriz celular e deposição da matriz;

Diversos	achados	científicos	reportam	que	a	suplementação	com	arginina	reduz	a	perda	de	

massa muscular, otimiza a síntese de colágeno e favorece a deposição do mesmo no processo 

de cicatrização (STECHMILLET et al, 2005). A suplementação de arginina, no contexto clínico, 

é geralmente segura, desde que se assegure uma dose terapêutica. Nesse sentido, Benati e 

colaboradores	(2001),	verificaram	que	a	suplementação	diária	de	até	9	gramas	de	arginina/dia,	

auxilia positivamente o processo cicatricial.  

3.3 - Aporte de vitaminas e minerais

Observa-se que as vitaminas e minerais são nutrientes importantes no processo cicatricial. 

Afinal,	são	considerados	co-fatores,	para	a	execução	de	diversas	rotas	metabólicas	associadas	à	

cicatrização,	assim	como	também,	à	revitalização	epitelial.	Evidências	científicas	elencam	como	

principais vitaminas e minerais envolvidos na cicatrização a vitamina A, C, E, e oligoelementos 

como zinco, selênio e silício (STECHMILLER, 2010). 

Vitamina A

A vitamina A e os carotenoides são potentes antioxidante e neutralizantes dos radicais livres, 

com	excelente	ação	em	 imunodeficiências	e	prevenção	dos	danos	 causados	aos	 tecidos	pela	

oxidação. 

Dados literários reportam que a vitamina A e seus derivados como o betacaroteno, acelera 

a cicatrização, auxilia na renovação da pele envelhecida e no tratamento de doenças de pele. É 

responsável	pelo	estímulo	do	crescimento	epitelial	e	dos	fibroblastos,	além	de	ter	um	efeito	anti-

inflamatório	em	feridas	abertas.	
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A literatura apoia a suplementação de vitamina A para casos de feridas agudas ou crônicas, 

cicatrização de fraturas, queimaduras e lesão induzida por radiação. De fato, a vitamina A 

parece	funcionar	como	um	hormônio	que	altera	a	atividade	de	células	epiteliais,	melanócitos,	

fibroblastos	 e	 células	 endoteliais	 por	meio	 de	 uma	 família	 de	 receptores	 de	 ácido	 retinóico	

(STECHMILLER, 2009; LANGEMO et al, 2006). 

Vitamina	C	–	Ácido	ascórbico

O	 ácido	 ascórbico	 (vitamina	 C)	 é	 necessário	 à	 atividade	 funcional	 de	 fibroblastos	 e	 de	

osteoblastos,	à	formação	de	fibras	colágenas	e	de	mucopolissacarídeos	do	tecido	conjuntivo,	do	

tecido	osteóide,	da	dentina	e	do	“cimento”	intracelular	dos	capilares.

Aumenta a imunidade uma vez que estimula o sistema de defesa, pois promove o aumento 

da	produção	de	linfócitos	e	da	mobilidade	dos	fagócitos.	

Sabendo que a vitamina C é um cofator para a síntese de colágeno e um antioxidante primário, 

ela	é	rapidamente	consumida	após	uma	exposição	a	feridas.	Os	estudos	trazem	que	a	Vitamina	

C	pode	promover	cicatrização	de	feridas,	pois	altera	as	fases	inflamatórias,	proliferativas	e	de	

remodelação na cicatrização de feridas (ROSS, 2002).

Vitamina E – Acetato de Tocoferol 

A vitamina E (Tocoferol), é considerada um forte antioxidante lipossolúvel, o mais importante 

na célula, uma vez que contribui para a prevenção e oxidação dos ácidos graxos não saturados 

e	de	vitamina	A	no	sistema	intestinal	e	nos	tecidos	corporais.	Em	adição,	protege	os	eritrócitos	

da	hemólise	e	participa	na	manutenção	dos	tecidos	epiteliais	e	na	síntese	de	prostaglandinas.	

Achados	 científicos	 demonstram	 que	 a	 suplementação	 de	 vitamina	 E	 contribui	 para	 a	

formação	da	matriz	 extracelular	 e	 na	modulação	 e	 sinalização	 celular	 influenciando	 assim	a	

cicatrização	de	feridas	(TAREN	et	al,	1987;	LEE	et	al,	1953).	

Zinco 

O zinco é um mineral essencial para o funcionamento do organismo, tem uma função 

significativa	em	muitas	células	durante	todo	o	processo	de	reparação	de	feridas.	Após	o	ferimento,	

o tecido ferido deve estabelecer hemostasia por coagulação e formação de coágulos. A lesão é 

rapidamente	seguida	de	infiltração	imunológica	e	inflamação	como	meio	para	limpar	a	ferida	de	

tecido	danificado,	evitando	assim	a	infecção	e	permitindo	espaço	para	granulação	(ROSS,	2002).	
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Fibroblastos,	células	epiteliais,	queratinócitos	e	células	endoteliais,	proliferam	e	migram	para	

feridas para depositar na matriz extracelular e preencher novamente o local da lesão, facilitando o 

fechamento da ferida. 

Durante	a	fase	inflamatória	precoce	da	cicatrização	de	feridas,	os	níveis	de	zinco	são	aumentados.	

As experiências em modelo de ratos de cicatrização de feridas mostraram que nas primeiras 24 

horas	após	a	 lesão,	há	um	aumento	de	15%	a	20%	nos	níveis	de	 zinco	na	margem	da	 ferida,	e	

isso aumenta em até 30% durante o desenvolvimento de tecido de granulação e proliferação da 

epiderme (LANDSDOWN, 2004). 

Estudos adicionais de feridas cirúrgicas no modelo de ratos revelaram que os tratamentos 

tópicos	 de	 zinco	 reduziram	 os	 detritos	 da	 ferida	 e	 favoreceram	 a	 epitelização	 avançada.	 Sendo	

assim determinou-se que o zinco desempenha um papel vital em todas as fases de cicatrização de 

feridas. Quando os níveis de zinco são baixos no ambiente celular, as quatro fases da cicatrização 

encontram-se	prejudicadas	(HALLBOOK	et	al,	1972).	

Selênio

O	selênio	é	um	mineral	essencial	que	tem	como	função	reduzir	peróxidos	orgânicos	e	inorgânicos	

formados	nas	reações	de	radicais	livres	nos	meios	intra	e	extracelular	(antioxidante).	E,	além	disso,	

potencializa	o	sistema	imunológico.		O	selênio	tem	forte	papel	antioxidante.	A	literatura	traz	que	

altas	concentrações	de	selênio	aceleram	a	cicatrização	de	feridas	em	pacientes	queimados.	

O	 selênio,	 está	 associado	 a	 alterações	na	 expressão	de	 genes	 envolvidos	na	 cicatrização	de	

feridas,	adesão	celular	e	interações	de	matriz	extracelular	(ROJAS	et	al,	1999).	

Silício

O silício é um oligoelemento que regula o metabolismo dos tecidos como ossos, cartilagem e 

tecidos	conjuntivos.	Na	pele	é	essencial	para	a	síntese	das	fibras	de	colágeno	e	elastina	que	conferem	

elasticidade	e	flexibilidade	ao	tecido	cutâneo.	Fundamental	na	reparação	de	tecidos,	combatendo	

radicais livres e o envelhecimento precoce. 

Desempenha	 função	 na	 estrutura	 dérmica	 através	 das	 ligações	 com	 macromoléculas	

(glicosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas estruturais e ácido hialurônico) determinando 

a função estrutural dos tecidos. 
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4. Humalin® Arg Repair 

Atingir	a	ingestão	recomendada	de	proteínas,	na	prática	clínica,	é	extremamente	desafiador,	

principalmente, em períodos de doença ou necessidade de cicatrização de feridas.  No exemplo 

mencionado	no	capítulo	“Oferta	proteica”	–	pág.	12,		os	40	gramas	adicionais	de	proteínas,	exigidos	

pelo paciente médio, equivalem ao consumo diário de 6,5 ovos, ou 2 litros de leite, adicionados 

à	ingestão	proteica	habitual.	É	improvável	que	isso	seja	possível	e	sustentável	para	a	maioria	dos	

pacientes. 

	 É	nesse	propósito	que	a	suplementação	nutricional	oral,	com	nutrientes	específicos,	se	faz	

necessária para otimizar o processo de cicatrização de feridas (CEREDA et al, 2009 VAN ANHOLT et 

al,	2010;	DESNEVES	et	al,	2005;	CHAPMAN	et	al,	2011;	HEYMAN	et	al,	2008).	

Evidências	científicas		sugerem	que	os	suplementos	nutricionais	orais	com	alto	teor	proteico,	

contendo	 nutrientes	 específicos,	 como	 arginina,	 zinco	 e	 antioxidantes,	 estão	 relacionados	

a	 melhorias	 significativas	 no	 processo	 cicatricial.	 E,	 são	 mais	 eficazes	 quando	 comparados	

com	 suplementos	 hiperproteicos	 sem	 nutrientes	 específicos.	 Cereda	 e	 colaboradores	 (2015)	

demonstraram, em estudo clínico, a probabilidade de desenvolvimento de lesão por pressão, 3 

vezes	maior,	em	indivíduos	que	receberam	suplementos	calóricos	e	proteicos,	quando	comparado	

com grupo de indivíduos que receberam por 4 semanas, suplemento hiperproteico com nutrientes 

específicos	para	a	cicatrização	(arginina,	zinco	e	antioxidantes).	

Van	Anholt	et	al	 (2010),	 investigando	uma	abordagem	nutricional	específica	para	promover	

a	 cicatrização	 da	 lesão	 por	 pressão,	 observou	melhora	 significativa,	 pelo	 escore	 de	 PUSH,	 ao	

ofertar suplemento nutricional oral rico em proteínas, com arginina e outros micronutrientes. Em 

adição,	os	autores	relataram	um	número	significativamente	menor	de	curativos	por	semana	no	

grupo suplementado versus o grupo controle (p=0,045). Os pesquisadores concluíram que um 

suplemento nutricional oral, com alta carga proteica, com adição de arginina e micronutrientes, 

administrado,	por	8	semanas,	pode	estar	associado	à	melhora	no	processo	de	cicatrização	de	

lesão por pressão. 

As evidências dos estudos sugerem que a duração da intervenção (suplementação oral 

hiperproteica com arginina e micronutrientes) deve ser de pelo menos 4 semanas. E, a administração 

até o completo fechamento da ferida é aconselhável. A duração da suplementação foi examinada 

em residências comunitárias, com indivíduos portadores de lesão medular (BREWER et al, 2010). 
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Além	 dos	 benefícios	 clínicos,	 com	 a	 oferta	 do	 suplemento	 específico	 para	 cicatrização,	

resultados	 positivos,	 no	 quesito	 econômico,	 também	 são	 observados.	 Embora	 uma	 fórmula	

específica	para	cicatrização,	possa	apresentar	um	maior	valor	agregado,	ao	analisar	os	custos	

indiretos,	observa-se	uma	economia	significativa.	Cereda	et	al	(2017),	reportaram	que	mesmo	

investindo	no	suplemento	específico	para	a	cicatrização,	houve	uma	economia	por	paciente	de	

74,30 euros, em virtude da redução de curativos e mão de obra da equipe assistencial envolvida.   

Diante	 das	 informações	 elencadas	 acima,	 observa-se	 que	 Humalin	 Arg	 Repair,	 é	 um	

suplemento	nutricional,	específico	para	auxiliar	no	processo	de	cicatrização	das	feridas	agudas	

ou	crônicas.	Afinal,	apresenta	na	sua	composição,	nutrientes	com	foco	específicos,	e	respaldados	

cientificamente,	para	a	cicatrização.	No	Brasil,	alguns	relatos	de	casos	já	foram	realizados	com	o	

Humalin®	Arg	Repair,	em	diferentes	perfis	de	feridas.	

Diante	 das	 informações	 elencadas	 acima,	 observa-se	 que	 Humalin®	 Arg	 Repair,	 é	 um	

suplemento	nutricional,	específico	para	auxiliar	no	processo	de	cicatrização	das	feridas	agudas	

ou	crônicas.	Afinal,	apresenta	na	sua	composição,	nutrientes	com	foco	específicos,	e	respaldados	

cientificamente	(arginina,	colágeno	hidrolisado,	vitamina	A,	C,	E,	zinco,	selênio	e	silício).	

Tal constatação se faz presente, em um estudo de caso, realizado no Mato Grosso do Sul, com 

um paciente que apresentava pé diabético. O paciente foi acompanhado ambulatorialmente e 

recebeu acompanhamento multidisciplinar, com curativos especializados associados a 2 sachês/

dia de Humalin® Arg Repair, por 50 dias. Pelos resultados observados (box 1), observa-se 

efetividade no processo cicatricial do pé diabético, com 50 dias, de suplementação nutricional 

oral, por meio de 2 sachês de Arg Repair/dia.
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Box 1  – Evolução da cicatrização de um pé diabético com 2 Sachês/dia de Arg Repair, por 50 dias 

Humalin® Arg Repair, o blend de nutrientes específicos, com eficácia comprovada, 

para cicatrização de feridas!
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