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RESUMO

Introdução: O desequilíbrio da microbiota intestinal em pacientes com doença
renal crônica (DRC) está associado a várias complicações. Recentemente,
intervenções tem sido propostas a fim de restabelecer o equilíbrio da
comunidade de microrganismos intestinais, dentre elas estão os compostos
bioativos, como aqueles presentes no cranberry. Objetivo: Avaliar os efeitos da
suplementação com extrato seco de cranberry sobre os níveis plasmáticos de
lipopolissacarídeos (LPS) em pacientes com DRC em tratamento conservador.
Métodos: Trata-se de um estudo longitudinal do tipo ensaio clínico randomizado,
duplo-cego e controlado por placebo. Os pacientes foram randomizados em dois
grupos: o grupo cranberry recebeu 500 mg de extrato seco de cranberry (2 vezes
ao dia); e o grupo placebo recebeu 500 mg de amido de milho (2 vezes ao dia),
durante 2 meses. Foram avaliados, antes e após a intervenção: os níveis
plasmáticos de LPS, por ensaio imunoenzimático (ELISA); a composição
corporal, através de variáveis antropométricas; e a estimativa da ingestão de
energia, macronutrientes e fibras, por meio da técnica do Recordatório alimentar
de 24 horas. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa
SPSS versão 24.0. Resultados: Um total de 27 pacientes concluíram a
intervenção (67,7% do sexo feminino, com idade de 56±6,56 anos), sendo 13 do
grupo Cranberry. Observou-se adesão ao tratamento de 98,2% no grupo placebo
e 96,8% no grupo cranberry. A suplementação com o extrato seco de cranberry
reduziu os níveis plasmáticos de LPS [25,34 (12,33 - 98,74) ng/mL para 16,34
(5,98 - 26,01) ng/mL, p=0,03) ], enquanto não foi observada alteração
significativa no grupo placebo [17,36 (12,84 - 47,05) ng/mL para 11,52 (5,63 42,69) ng/mL, p=0,27) ]. Houve aumento significativo na ingestão de lipídeos do
grupo placebo (20,5±7,6 % para 23,4±8,3, p=0,02). Não foram observadas
diferenças significativas em relação às demais variáveis de ingestão alimentar e
antropométricas. Conclusão: Os resultados do presente estudo sugerem que a
suplementação com o extrato seco de cranberry pode ser uma possível
intervenção capaz de reduzir a endotoxemia de pacientes com DRC em
tratamento conservador.
Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica, Microbioma Gastrointestinal,
Vaccinium Macrocarpon, Proantocianidinas.
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ABSTRACT

Introduction: Imbalance of intestinal microbiota in patients with chronic kidney
disease (CKD) is associated with several complications. Recently, interventions
have been proposed in order to reestablish the balance of the community of
intestinal microorganisms, among them are the bioactive compounds, such as
those present in the cranberry. Objective: To evaluate the effects of
supplementation

with

dry

extract

of

cranberry

on

plasma

levels

of

lipopolysaccharides (LPS) in patients with CKD in conservative treatment.
Methods: This was a randomized, double-blind, placebo-controlled, longitudinal
study. Patients were randomized in two groups: the cranberry group received 500
mg of cranberry dry extract (2 times daily); and the placebo group received 500
mg of corn starch (2 times a day) for 2 months. Plasma levels of LPS were
evaluated before and after the intervention, by enzyme-linked immunosorbent
assay (ELISA); body composition, through anthropometric variables; and the
estimation of energy intake, macronutrients and fibers, using the 24-hour food
recall technique. Statistical analyzes were performed using SPSS software
version 24.0. Results: A total of 27 patients completed the intervention (67.7%
female, 56 ± 6.56 years old), 13 of the Cranberry group. Treatment adherence
was observed in 98.2% in the placebo group and 96.8% in the cranberry group.
Supplementation with cranberry extract reduced plasma LPS levels (25.34 (12.33
- 98.74) ng / mL to 16.34 (5.98 - 26.01) ng / mL, p = 0, 03)], whereas no significant
change was observed in the placebo group [17,36 (12,84 - 47,05) ng / mL for
11,52 (5,63 - 42,69) ng / mL, p = 0, 27)]. There was a significant increase in lipid
intake from the placebo group (20.5 ± 7.6% to 23.4 ± 8.3, p = 0.02). No significant
differences were observed in relation to the other food intake and anthropometric
variables. Conclusion: The results of the present study suggest that
supplementation with cranberry extract may be a possible intervention capable
of reducing endotoxemia in patients with CKD in conservative treatment.

Keywords: Renal Insufficiency Chronic, Gastrointestinal Microbiome, Vaccinium
Macrocarpon, Proanthocyanidins.
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
A Doença Renal Crônica (DRC) é considerada um importante problema de
saúde pública, não só no Brasil como a nível mundial. Um estudo realizado em
195 países, estimou que 752,7 milhões de indivíduos apresentam algum
comprometimento na função renal, sendo 417 milhões de mulheres e 335,7
milhões de homens (Bikbov et al.; 2018).
Desde os estágios iniciais da doença, pacientes apresentam diversos fatores
que contribuem para a progressão da DRC, como obesidade, hipertensão
arterial sistêmica, diabetes, dislipidemia, alterações no metabolismo cálciofósforo, elevados níveis de homocisteína, estresse oxidativo e inflamação (Bayés
et al., 2006; Stenvinkel, 2010). Adicionalmente, pesquisadores tem apontado o
desequilíbrio da microbiota intestinal como novo fator crítico relacionado ao
estresse oxidativo e à inflamação nos pacientes com DRC (Meijers et al., 2008;
Musso et al., 2011; Mafra et al., 2014; Barros et al., 2015).
A microbiota intestinal estável apresenta aspectos fundamentais em
diferentes processos, como: inibição do crescimento de bactérias patogênicas,
homeostasia do sistema imonológico, produção de vitaminas e aminoácidos, e
manutenção da função e integridade da barreira intestinal (Koppe et al., 2015).
Em pacientes com DRC, a homeostase desse ecossistema intestinal pode estar
comprometida por diversos fatores.
Nesses pacientes, a uremia tem sido apontada como um dos principais
fatores responsáveis por promover alterações na composição da microbiota e na
integridade da barreira intestinal. Elevados níveis plasmáticos de ureia resultam
em seu maior influxo da circulação sistêmica para a luz intestinal. Pela ação das
bactérias produtoras de urease, altas taxas de hidrólise de ureia levam à
formação de amônia e hidróxido de amônio. Estes produtos são tóxico para as
células epiteliais, levando ao rompimento da integridade da barreira intestinal e
assim permitindo a translocação de microorganismos ou seus fragmentos, como
lipopolissacarídeos (LPS) – encontrados na membrana celular de bactérias
gram-negativas, e metabólitos da microbiota intestinal, como as toxinas
urêmicas.
Este processo conhecido como endotoxemia tem potencial para ativar
imunidade inata, resultando em inflamação sistêmica, que desempenha papel
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central na progressão da DRC e diversas outras complicações (Vaziri et al.,
2015; Borges et al., 2016; Borges et al., 2018).
Assim, diante dos recentes avanços na pesquisa, que têm esclarecido o
papel da microbiota intestinal na DRC, tem-se buscado alternativas terapêuticas
que possam ser empregadas como adjuvantes no tratamento de pacientes com
DRC, visando modular a microbiota intestinal.
O uso de probióticos, prebióticos, simbióticos e modificações na dieta tem
sido proposto e estão em investigação. Além disso, compostos bioativos
parecem também modular a microbiota intestinal e consequentemente seus
metabólitos (Cardoso et al., 2013; Alvarenga et al., 2018). Dentre esses
compostos estão os flavonóides, presentes em várias frutas, como o cranberry.
Sendo desta forma, uma opção de terapia adjuvante aos pacientes com DRC.
O cranberry (Vaccinium macrocarpon) é uma fruta rica em flavonóides e
outros polifenóis, como: proantocianidinas, quercetina, miricitrina e antocianinas
(Vedenskaya et al., 2004). Grande parte dos estudos sobre o suco ou extrato de
cranberry está direcionada para uro-patógenos e infecções do trato urinário
(Bodet et al., 2008; Shmuely et al.,2012; Feldman & Grenier, 2012; ulrey et al.,
2014). Contudo, já são discutidos outros benefícios do cranberry para a saúde,
como a melhora da resistencia à insulina, redução de triglicerídeos, da pressão
arterial e da inflamação intestinal (Novotny et al., 2015; Blumberg et al., 2016).
Evidências clínicas que avaliem os seus efeitos ainda são limitadas e não há
estudos envolvendo especificamente pacientes com DRC. Assim, o presente
estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da suplementação com extrato seco
de cranberry sobre os níveis plasmáticos de LPS em pacientes com DRC, para
avaliar uma possível modulação da microbiota intestinal desses indivíduos.
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2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1.

Doença Renal Crônica (DRC)

A Doença Renal Crônica (DRC) é definida como a presença de
anormalidades na estrutura ou função renal, presentes por mais de 3 meses,
sendo marcadores de lesão renal: albuminúria, anormalidades no sedimento
urinário, distúrbios eletrolíticos, anormalidades detectadas por biópsia renal ou
por exames de imagem, antecedente de transplante renal e taxa de filtração
glomerular (TFG) menor que 60mL/min (NKF-KDIGO, 2013).
A progressão da DRC é categorizada em 5 estágios, baseados em sua
causa, na TFG e albuminúria. Os estágios G1 a G4 correspondem ao tratamento
conservador e na categoria G5, onde é observada exacerbação dos sinais e
sintomas da doença, o paciente é direcionado à terapia renal substitutiva,
podendo ter como tratamento a hemodiálise (HD), a mais comumente adotada,
diálise peritoneal ou transplante renal (NKF-KDIGO, 2013).
A prevalência mundial da DRC é estimada entre 8 e 16%, sendo um
importante problema de saúde pública mundial. Esses indivíduos apresentam
aumento expressivo de mortalidade e morbidade comparados a indivíduos sem
a doença (Lioufas et al., 2019). Estudos tem associado o desequilíbrio da
microbiota intestinal como um novo fator contribuinte para a progressão da DRC,
gerando o aumento de inflamação e estresse oxidativo nesses pacientes. (Mafra
et al., 2014; Barros et al., 2015; Borges et al., 2018).

2.2.

Microbiota intestinal

A Microbiota intestinal consiste em microrganismos que habitam o trato
gastrointestinal (TGI) humano, sendo considerada uma das comunidades
microbianas mais diversificadas e povoadas, reunindo mais de 100 trilhões de
microrganismos, em sua maioria anaeróbios (Thursby et al.; 2017).
Apresentando

cerca

de

500

a

1000

espécies

de

bactérias,

sendo

aproximadamente dez vezes maior do que o número de células do corpo humano
(Sekirov et al., 2010; Mitreva et al., 2012).
O sítio anatômico do intestino mais povoado é o cólon, por apresentar
condições facilitadoras de crescimento e sobrevivência desses microrganismos.
O intestino delgado possui menor comunidade microbiana por apresentar altas
concentrações de bile e períodos curtos de transito intestinal (3-5 horas). Já o
14

intestino grosso, o cólon especificamente, por apresentar tempo de transito lento
e o pH ligeiramente ácido, possui comunidade de microrganismos altamente
densa, estimada em 1011 a 1012 por mililitro, sendo referido como o habitat mais
povoado do planeta terra (Rinninella et al. 2019).
A microbiota intestinal possui espécies que colonizam o TGI de forma
constante e outras espécies transitórias, onde sua presença pode variar de
acordo com diversos fatores. O total desses microrganismos, seus metabólitos
e seus genes denomina-se microbioma (Icaza-Chávez, 2013). O microbioma
intestinal supera em 130 vezes o número de genes (mais de 3 milhões) quando
comparado ao genoma humano, que apresenta aproximadamente 23.000 genes
(Rinninella et al., 2019), e produzem inúmeros metabólitos, e em sua grande
maioria, exercendo funções fisiológicas humanas (Qin et al., 2010).
A composição da microbiota intestinal pode se diferenciar através de diversos
fatores fisiológicos e ambientas, como: a genética; o tipo de parto, tipo de
aleitamento e o período de desmame; idade; os hábitos alimentares; atividade
física; uso de antibióticos; entre outros (Rinninella et al., 2019; Parks et al., 2013;
Turnbaugh et al., 2009; Anhê et al., 2015; Liu et al., 2015; Hsu et al., 2015). Ela
é composta por diferentes espécies de microorgnismos como bactérias, vírus e
leveduras. As bactérias são classificadas, taxonomicamente, de acordo com:
filos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécies. Os principais filos
encontrados são: os Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobactéria, Actinobacteria,
Fusobactéria e Verrucomicrobia. Sendo os Firmicutes (Gram-positivas) e
Bacteroidetes (Gram-negativas) os filos dominantes, representando 90% da
microbiota intestinal, ambas estritamente anaeróbias (Rinninella et al., 2019).
Sabe-se que em algumas situações não fisiológicas ocorre o desequilíbrio na
composição da microbiota intestinal, um exemplo disso é a obesidade. Em
pessoas obesas, há maior colonização de Firmicutes e menor quantidade de
Bacteroidetes em relação a indivíduos saudáveis (Ley et al., 2005 e 2006;
Turnbaugh et al., 2009). O descobrimento dessa diversidade só foi possível
graças ao desenvolvimento de técnicas moleculares. Especificamente métodos
utilizando regiões do gene 16S ribosomal RNA (16S rRNA).
Ao longo da vida, vários fatores podem contribuir para o desequilíbrio da
microbiota intestinal, como: infecções gastrintestinais; dieta; xenobióticos;
antibióticos; obesidade; tabagismo e a genética do hospedeiro, acarretando
15

alterações na sua composição e função, caracterizando o estado de disbiose
(Levy et al., 2017).

2.3.

Desequilíbrio da microbiota intestinal e DRC

Além dos fatores conhecidos para a população em geral, que são capazes
de afetar a homeostase da microbiota intestinal, pacientes com DRC podem
também apresentar fatores típicos da doença que são capazes de promover
disbiose, como: o uso frequente de antibióticos; terapia com ferro; assimilações
de proteínas prejudicadas pela uremia; constipação; edema; desnutrição; baixa
ingestão de fibras prebióticas e fitoquímicos devido a prática de dietas restritivas;
alta ingestão de gorduras saturadas e carboidratos simples (Lau et al., 2015;
Brito et al., 2016; Ramezani et al., 2016).
De fato, diversos estudos têm mostrado que a DRC está associada a
alterações na composição da microbiota intestinal e na integridade da barreira
intestinal (Mafra et al., 2013; Mafra & Fouque, 2015; Vaziri et al., 2015). Essas
alterações são

associadas a um mecanismo, amplamente

estudado,

denominado endotoxemia, que refere-se ao aumento da exposição do
organismo a substâncias provenientes do intestino, o que leva à maior
susceptibilidade à infecções, inflamação e estresse oxidativo (Vaziri et al., 2015;
Borges et al., 2016; Borges et al., 2018).
A DRC promove o aumento de ureia na circulação sistêmica, acarretando no
seu maior influxo para a luz intestinal e consequentemente no aumento de
produtos tóxicos como a amônia e hidróxido de amônio no lúmen intestinal
(produzidos através da hidrólise de ureia). A ampliação dessa toxicidade
acarreta o rompimento da integridade da barreira intestinal, permitindo a
translocação de padrões moleculares associados à patógenos (PMAP), como os
lipopolissacarídeos (LPS).

2.3-1 Lipopolissacarídeos
Os LPS estão presentes na membrana celular de bactérias Gram-negativas,
como: Enterobacteriaceae, Enterobacter sp., Escherichia coli, Klebsiella sp., e
Citrobacter. Dentre as bactérias Gram-negativas estão muitas bactérias
patogênicas, mas também bactérias comensais que colonizam o TGI
(Bacteroidetes). Em condições fisiológicas os LPS são liberados de maneira
16

estável e contínua, durante a proliferação e morte celular. Porém, quando há
alguma alteração metabólica, prejudicando a integridade da barreira, há
aumento desses LPS na corrente sanguínea (Hamann et al., 1998; Singh et al.,
2018).
Além do comprometimento das junções intercelulares que aumentam a
translocação do LPS, outro mecanismo de transporte do LPS, da luz intestinal
para a corrente sanguínea, é o transporte na circulação linfática, juntamente com
os quilomícrons que participam do transporte de ácidos graxos. Sendo portanto,
uma iportante via de trasporte do LPS a nível sistêmico (Harris et al., 2012).
Quando os LPS entram na corrente sangúinea, as respostas inflamatórias
são desencadeadas. Isso ocorre após a ligação entre o LPS e os receptores Toll
like (TLR) em células epiteliais, macrófagos e monócitos. Após essa ligação, o
LPS consegue penetrar a membrana citoplasmática, sendo o gatilho para o início
da cascata de sinalização que ativa genes pro-inflamatórios e gera espécies
reativas de oxigênio, promovendo dano celular. O TLR-4 é o subtipo específico
para LPS bacteriano e atua ativando fatores de transcrição como a Proteina
ativadota-1 (AP-1) e o Fator Nuclear-κB, consequentemente aumentam a
transcrição de citocinas inflamatórias como: TNF-α, IL-6 e IL-1 e quimiocinas. A
cascata de sinalização celular do LPS pode ser observada na Figura 1 (Seki &
Brenner, 2008; Manco et al., 2010; Srivastava e tal., 2019).

Figura 1: Respostas pró-inflamatórias desencadeadas pelo LPS bacteriano.
Fonte: Manco et al., 2010.
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2.4. Cranberry
O cranberry (Vaccinium macrocarpon) é uma fruta rica em flavonóides e
outros polifenóis, como as proantocianidinas (Yang e Chan, 2017). Os polifenóis
são uma classe de compostos orgânicos presentes em diversas frutas e
vegetais, e estão envolvidos no crescimento e na defesa da planta contra
agentes patogênicos e danos de raios ultravioletas (Jurikova et al., 2019).
Dentro dessa grande classe de polifenóis, estão presentes outros compostos
secundários como os flavonoides, taninos e lignanas. E as proantocianidinas são
um importante grupo de flavonoides encontrados na alimentação humana (Yang
e Chan, 2017).
As proantocianidinas (PAC) e outros flavonoides encontrados no cranberry,
podem atuar contra agentes patogênicos, prevenindo a aderência bacteriana,
diminuindo a formação de biofilmes e reduzindo a inflamação (Novotny et al.,
2015). Existem dois principais tipos de PACs, as PAC do tipo A e as PAC do tipo
B. Tem sido evidenciado que as do tipo A atuam mais fortemente contra fatores
de virulência bacteriana comparadas as do tipo B. E como são mais
abundantemente encontradas no cranberry (95%), o torna uma importante fonte
desse composto bioativo (Cardona et al., 2013).
A biodisponibilidade dos polifenóis é muito baixa. Para tornarem-se
biodisponíveis, a maioria dos polifenóis deve passar por transformações durante
seu percurso no TGI, sofrendo ação de enzimas digestivas e também da
microbiota intestinal. Os compostos finais absorvidos entram na circulação
através da veia porta e vão para o fígado onde sofrem transformações por
enzimas hepáticas (Marín et al., 2015).
A biodisponibilidade das PACs ainda não é clara (Appeldoorn et al., 2009).
Estudos tem sugerido que estes compostos resistem à ação do ácido clorídrico,
permanecendo estáveis até atingirem o intestino delgado onde são pouco
absorvidos devido à sua estrutura polimérica e alto peso molecular, chegando
portanto em concentrações elevadas ao cólon (Choy & Waterhouse., 2014).
Então, nessa porção do intestino, as PACs são metabolizadas através de várias
reações envolvendo a atividade de bactérias intestinais, como desmetilação,
desidroxilação e descarboxilação. Assim, são gerados metabólitos como o ácido
benzóico, ácido 2-fenilacético, ácido 3-fenilpropiônico, ácido 2- (3-hidroxifenil)
acético, ácido 2- (4-hidroxifenil) acético e ácido 3- (3-hidroxifenil) propiônico.
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Devido a esse processo, as PACs e seus metabólitos podem afetar a ecologia
intestinal por meio da modulação da microbiota (Martins et al., 2018) e estes
metabólitos microbianos biodisponíveis contribuem para os benefícios à saúde
atribuídos às PACs (Unno et al., 2003; Karlsson et al., 2005).

2.5. Cranberry e microbiota intestinal
Embora os polifenóis exibam importante atividade antioxidante, ainda são
escassos os estudos que avaliaram seus efeitos protetores e mecanismos de
ação na mucosa intestinal. Essa defesa antioxidante pode manter as células
epiteliais intestinais em ambiente reduzido, protegendo-as assim de espécies
reativas de oxigênio e preservando sua função inata (Blumberg et al., 2016).
Além disso, os compostos bioativos, presentes no cranberry, podem ser
utilizados como substrato para a microbiota intestinal, exbindo, dessa forma,
propriedades prebióticas. Há assim o favorecimento da expansão de bactérias
benéficas como Bifidobacterium e Lactobacillus, promovendo aumento da
produção de butirato. Como resultado, ocorre melhora na integridade da barreira
intestinal o que consequentemente pode reduzir a transposição dos LPS da luz
intestinal para a corrente sanguínea, reduzindo seus níveis circulantes (Cardona
et al., 2013).
O butirato é um ácido graxo de cadeia curta (AGCC) produzido a partir da
fermentação bacteriana anaeróbia de fibras dietéticas e outros polissacarídeos,
considerado a maior fonte de energia para os colonócitos (Wogn et al., 2014;
Sampaio-Maia et al., 2016; Ríos-Covian et al., 2016).
Os colonócitos produzem energia através da β-oxidação do butirato, que tem
como consequência o aumento do consumo de oxigênio, tornando o meio
intestinal mais propício ao crescimento de bactérias anaeróbias, como as
produtoras de AGCC. Porém, quando há uma diminuição de butirato no lúmen
intestinal, os colonócitos utilizam outro substrato como fonte de energia, a
glicose. E produzem energia através da glicólise anaeróbia deixando o oxigênio
mais disponível, acarretando aumento de bactérias aeróbias, como as
Enterobacteriaceae e outras bactérias que determinam um estado de disbiose,
aumentando a inflamação (Byndloss et al., 2017). O equilíbrio da microbiota
intestinal e o consumo de prebióticos é fundamental para a produção adequada
de butirato.
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Um estudo de Jin G et al. (2018) em ratos evidenciou que as
proantocianidinas, de um extrato de semente de uva, melhoraram a relação entre
firmicutes e Bacteroidetes, reduzindo os Firmicutes e aumentando os
bacteroidetes.
Em um estudo realizado com células intestinais Caco-2/15 (cujo modelo é
utilizado para investigação de absorção e interações intestinais, nutrição e testes
de biodisponibilidade), foi demostrado que o extrato de cranberry impediu a
peroxidação lipídica mediada pelo ferro/ascorbato e, a inflamação mediada por
LPS foi neutralizada, tais efeitos foram observados através da diminuição das
citocinas pró-inflamatórias (TNF-α e IL-6), ciclo-oxigenase- 2 e prostaglandina
E2. Além disso, as frações de polifenóis de cranberry limitaram a ativação do
NF-B (Denis et al., 2015).
Anhê et al. (2015) realizaram estudo com ratos alimentados com dieta rica
em gordura e açúcar (induzindo obesidade) e que com adição de extrato de
cranberry, demonstraram aumentar a proporção relativa de Akkermansia spp.,
bactéria Gram-negativa associada à proteção contra obesidade, síndrome
metabólica, inflamação crônica associada à disfunção da barreira intestinal,
incluindo reduções no LPS plasmático, ciclooxigenase-2 e TNF-α.
Outro estudo, do mesmo grupo de Anhê et al. (2017), mostrou que animais
obesos suplementados com extrado de cranberry por 8 semanas, diminuíram a
relação entre firmicutes e bacteroidetes. Além disso, apresentaram maiores
concentrações de Akkermansia muciniphila, que tem sido associada à melhora
da integridade da barreira intestinal (Everard et al., 2013).
Um estudo crossover, randomizado, controlado, em ratos suplementados
com cranberry (30g de cranberry em pó) também evidenciou a diminuição de
Firmicutes e aumento de Bacteroidetes (Rodríquez-Morató et al .,2018).
Apesar desses achados, evidências clínicas que avaliem os efeitos do
cranberry na microbiota intestinal ainda são limitados e não há estudos
envolvendo especificamente pacientes com DRC. Porém, sugere-se que o
cranberry atue como prebiótico, modulando a microbiota e seus metabólitos,
melhorando a integridade da barreira intestinal, o que poderia reduzir a
endotoxemia e consequentemnte a inflamação, o estresse oxidativo e a
progressão da DRC (Figura 2).

20

Figura 2: Possível atuação do cranberry na modulação da microbiota intestinal
e redução da inflamação e estresse oxidativo.
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3. OBJETIVOS
Objetivo Geral
Avaliar os efeitos da suplementação do extrato seco de cranberry sobre os
níveis plasmáticos de lipopolissacarídeos (LPS) em pacientes com DRC em
tratamento conservador.

Objetivos Específicos
Avaliar antes e após a suplementação com cranberry:


Variáveis laboratoriais e antropométricas;



Ingestão alimentar;



Possíveis associações entre as variáveis estudadas.
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4. MÉTODOS
Casuística
Trata-se de um estudo longitudinal do tipo ensaio clínico randomizado, duplocego, controlado por placebo. Foram recrutados 32 pacientes com DRC, em
tratamento conservador, atendidos no ambulatório de Nutrição Renal da
Faculdade de Nutrição da UFF. Foram convidados a participar do estudo
pacientes de ambos os sexos que atenderam aos critérios de inclusão e
consentiram participar da pesquisa assinando o termo de consentimento livre e
esclarecido. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da
Faculdade de Medicina da UFF com o número do parecer: 2.653.752 (Anexo I).
Dados demográficos, clínicos e bioquímicos foram obtidos por análise do
prontuário do paciente, por entrevista no momento das consultas/reconsultas ou
coleta de material biológico (sangue). Todos os pacientes foram previamente
informados da participação na qualidade de voluntários para a realização do
trabalho e também sobre a utilização do material biológico.

Critérios de inclusão e não inclusão
Foram incluídos no estudo pacientes com DRC em tratamento conservador,
nos estágios 3 e 4, com idade entre 20 e 66 anos. Pacientes gestantes,
fumantes, em uso de antibióticos nos últimos 3 meses, em uso de
antitrombóticos, nifedipina, bloqueadores do canal de Ca, suplementos pré, pró
ou simbióticos, suplementos antioxidantes ou ingestão habitual de cranberry,
além daqueles com doenças autoimunes e infecciosas, câncer, doenças
hepáticas e AIDS não foram incluídos no estudo.

Delineamento Experimental
Foi realizada randomização em blocos, de acordo com a quantidade de
pacientes que se comprometeram em participar da coleta em um determinado
dia. Essa randomização foi feita em pares, atendendo aos critérios de
pareamento: sexo, idade, IMC e TFG, nesta ordem de prioridade. Após a
randomização, os pacientes foram alocados para o "grupo Cranberry" ou "Grupo
placebo" e receberam frascos contendo cápsulas compostas por extrato seco de
cranberry (500mg), com padronização de 36mg de proantocianidinas; ou
placebo (500mg de amido de milho), respectivamente. E foram orientados a
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ingerir 1 cápsula de 500 mg, 2 vezes ao dia, após o almoço e o jantar, durante 2
meses.
Todos os pacientes já haviam recebido prescrição de dieta hipoproteica (0,6g
de proteína/kg/dia) e calorias de acordo com avaliação nutricional individual.
Além da dieta hipossódica e, de acordo com exames bioquímicos, com restrição
de fósforo e potássio.
Durante

as

consultas foram

feitas

orientações

sobre

horários

de

suplementação e formas de armazenamento dos frascos. A adesão ao uso do
suplemento foi verificada através de contato telefônico, dos pesquisados com os
pacientes, bem como através da contagem das cápsulas remanescentes em
cada consulta mensal.
Todas as análises referentes ao estudo foram realizadas no momento basal,
chamado de T0 (tempo 0) e após 2 meses da intervenção, chamado de T1
(tempo 1) conforme apresentado na Figura 3.

Figura 3. Fluxograma de avaliação dos pacientes com DRC em tratamento
conservador antes e após a suplementação com extrato seco de Cranberry.

Recordatório alimentar de 24 horas
Para avaliação da estimativa da ingestão de energia e nutrientes foi realizada
a técnica do Recordatório Alimentar de 24 horas. Para uma transformação
adequada dos alimentos relatados em g ou ml foram utilizados alguns
instrumentos como colheres, copos e pratos de tamanhos diferentes. E para os
alimentos relatados em medidas caseiras, foi utilizada a Tabela para Avaliação
do Consumo Alimentar em Medidas Caseiras (Pinheiro, 2008).
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A ingestão dos macronutrientes foi calculada utilizando as tabelas de
composição de alimentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e a
Tabela Brasileira de Composição de alimentos (IBGE, 2011; TACO, 2011). A
ingestão dos aminoácidos tirosina e triptofano foi estimada através da tabela da
USDA Food Composition Databases (USDA, 2018).

Avaliação do estado nutricional
A avaliação do estado nutricional foi realizada por profissionais, previamente
treinados pelo Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional da UFF
(LANUFF). Foram avaliadas as seguintes variáveis antropométricas: massa
corporal, estatura, circunferência do braço e cintura e dobras cutâneas tricipital,
bicipital, subescapular e supra ilíaca. Os instrumentos utilizados foram uma
balança calibrada Welmy (modelo W 110H), com capacidade máxima para 200
kg, um estadiômetro acoplado à balança, fita métrica e adipômetro do tipo Lange
Skinfold Caliper (Cambridge Scientific Industries Inc.). A densidade corporal foi
calculada pela soma das quatro medidas de dobra cutânea, de acordo com o
método de Durmin & Womersley (1974), e o % de gordura corporal foi calculado
utilizando-se a equação de Siri (Lohman et al., 1991).

Descrição dos parâmetros antropométricos:
Estatura: Para a avaliação da estatura os indivíduos foram orientados a
subirem na balança com roupas leves, descalços ou com meias, em posição
vertical, com as pernas e os pés em paralelo, com o peso distribuído igualmente
em ambos os pés, as costas voltadas para a parede, os braços devendo estar
livres nas laterais com as palmas das mãos voltadas para o corpo. A cabeça
alinhada horizontalmente no plano de Frankfort. Após o posicionamento
adequado o avaliador deslizou o cursor delicadamente, pressionado contra a
cabeça do paciente, com pressão suficiente para comprimir o cabelo, caso
necessário. E foi realizada a leitura da medida e registrada no formulário
(Lohman, 1988).

Massa corporal:

O paciente também estava com vestimentas leves,

descalços, bolsos vazios e sem adornos. Foi solicitado que o indivíduo subisse
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na balança, com os pés e pernas paralelos com o peso distribuído em ambos os
pés, de frente para a parede, olhando para a linha do horizonte (Lohman, 1988).

Índice de massa corporal (IMC): Foi realizado o cálculo do IMC através da
massa corporal e estatura, utilizando os pontos de corte recomendados pela
Organização mundial da saúde, como mostra o quadro 1 (WHO, 2000).

Quadro 1: Estado nutricional de adultos segundo o índice de massa corporal
(IMC)
Classificação

IMC

Magreza

≤ 18,4 kg/m2

Eutrofia

18,5-24,9 kg/m2

Pré-obesidade

25-29,9 kg/m2

Obesidade

≥ 30 kg/m2

Fonte: OMS, 1995; OMS, 1997.

Circunferência do braço (CB): Foi utilizado o braço direito para a medição da
CB. Foi solicitado que o paciente ficasse em pé, com o braço flexionado
formando um ângulo de 90º, com a palma da mão voltada para cima. Foi
identificado pelo avaliador a localização do ponto médio entre o acrômio e o
olecrano e feita uma marcação para a medida. A medida foi feita utilizando uma
fita métrica sobre o ponto médio marcado, com os braços relaxados para a
realização da avaliação. Para a interpretação dos valores foi utilizado as tabelas
de Frisancho, 1981.

Circunferência do braço (CB): Foi utilizado o braço direito para a medição da
CB. Foi solicitado que o paciente ficasse em pé, com o braço flexionado
formando um ângulo de 90º, com a palma da mão voltada para cima. Foi
identificado pelo avaliador a localização do ponto médio entre o acrômio e o
olecrano e feita uma marcação para a medida. A medida foi feita utilizando uma
fita métrica sobre o ponto médio marcado, com os braços relaxados para a
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realização da avaliação. Para a interpretação dos valores foi utilizado as tabelas
de Frisancho, 1981.

Circunferência de cintura: O indivíduo estava com o mínimo de roupas
possível (sem blusa, short ou calça), em pé com o abdômen relaxado, braços ao
lado do corpo e os pés paralelos. A medida foi feita ao final de uma expiração
normal, sem pressionar a fita contra a pele. O avaliador localizou a 10º costela
(a última costela fixa) realizou uma marcação e projetou para a linha axilar média.
Após esta marcação localizou a crista ilíaca e marcou outro ponto projetando,
novamente, para a linha axilar. Foi traçado o ponto médio entre essas duas
marcações e realizada a medição, ajustando e verificando se a fita estava
paralela ao chão. A leitura foi realizada na altura dos olhos do avaliador sem
comprimir a fita com a pele (WHO, 1995).

Dobras cutâneas: Para a avaliação da dobra tricipital o paciente ficou em pé,
com o braço direito relaxado e foi realizada a marcação do ponto médio entre o
acrômio e o olecrano e a mesma projetada para a região dos tríceps. O polegar
e o dedo indicador da mão esquerda foram usados para elevar a dobra cutânea,
cerca de 1 cm acima da marcação e feita a medição da dobra com o adipômetro
em cima da marcação. Essa marcação do ponto médio foi projetada também
para a região dos bíceps, utilizando o mesmo procedimento só que para aferir a
dobra cutânea bicipital (Lohman, 1988).
A dobra cutânea subescapular também foi aferida, o indivíduo continuou em
pé com os braços relaxados e o avaliador encontrou a palpação a borda inferior
da escápula. Após a marcação da região foi feita uma outra marcação, cerca de
1 cm inferior a marcação do ângulo inferior e com o dedo indicador e o polegar
a dobra foi elevada. A medição foi feita em diagonal, inclinando os dedos e o
adipômetro aproximadamente a 45 graus do plano horizontal (Lohman, 1988).
A última dobra a ser mensurada foi a supra ilíaca, os pacientes continuaram
em pé, com os pés juntos, os braços ao lado, quando necessário foi suspenso
levemente para o avaliador conseguir encontrar a região. A dobra foi aferida na
linha axilar superior a crista ilíaca, também no sentido oblíquo. (Lohman, 1988).
Os valores de CB e DCT foram utilizados para o cálculo da circunferência
muscular do braço (CMB), segundo fórmula descrita por Frisancho (1981):
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CMB = [CB (cm) -  x DCT (cm)],
onde: CB = circunferência do braço;  = 3,1415
Após a aferição das dobras cutâneas (DCB, DCT, DCSE e DCSI) seu
somatório seguiu o proposto na equação de Durnin e Womersely (1974) para o
cálculo da Densidade Corporal (DC): (A – B) x log Σ 4 dobras.
As fórmulas para o cálculo da DC, já com os coeficientes A e B, elaborados
de acordo com idade e gênero, estão apresentados no Quadro 2. Para pacientes
com o IMC maior que 30 kg/m² não foram aferidas as dobras cutâneas.

Quadro 2. Cálculo da Densidade Corporal

Idade (anos)
17 - 19
20 – 29
30-39
40 – 49
≥ 50

Homens
DC = 1,1620 - 0,0630 x (log Σ )
DC = 1,1631 - 0,0632 x (log Σ )
DC = 1,1422 - 0,0544 x (log Σ )
DC = 1,1620 - 0,0700 x (log Σ )
DC = 1,1715 - 0,0779 x (log Σ )

Mulheres
DC = 1,1549 – 0,0678 x (log Σ )
DC = 1,1599 – 0,0717 x (log Σ )
DC = 1,1423 – 0,0632 x (log Σ )
DC = 1,1333 – 0,0612 x (log Σ )
DC = 1,1339 – 0,0645 x (log Σ )

Fonte: Durnin & Womersley, 1974.

A partir dos valores de DC, o %GC total foi determinado utilizando a fórmula
de Siri (1961): %GC = 4,95/DC – 4,5 x 100.
Os valores de referência para o %GC são estabelecidos por Lohman et al.
(1992), conforme exposto no Quadro 3.

Quadro 3. Valores de referência para percentuais de gordura corporal

Risco de distúrbios associados à desnutrição
Abaixo da média
Média
Acima da Média
Risco de doenças associadas à obesidade

Homens
≤5
6 a 14
15
16 a 24
≥ 25

Mulheres
≤8
9 a 22
23
24 a 31
≥ 32

Fonte: Lohman et al., 1992

Coleta e Análise de Sangue
A Coleta de sangue foi feita antes e após os períodos de intervenção, com
Cranberry ou placebo, por profissionais devidamente treinados. As amostras
foram coletadas no período da manhã, após jejum de 8 horas em tubos
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Vacutainer®

contendo

ácido

etilenodiaminotetracético

(EDTA)

com

anticoagulante (1,0mg/mL). As amostras de sangue foram centrifugadas a 3.500
rpm por 15 minutos, a 4 Cº, para a obtenção do plasma, que foi distribuído em
tubos eppendorfs® de polipropileno de 1,5mL, identificados e separados em
alíquotas para cada análise e conservados a – 80°C.

Determinação do Lipopolissacarídeo (LPS)
Os níveis plasmáticos de LPS foram determinados por ELISA, através do kit
comercial ELISA Kit for Lipopolysaccharides (Cloud-Clone Corp – SEB526Ge),
seguindo as instruções do fabricante, na Unidade de Pesquisa Clínica do
Hospital Universitário Antonio Pedro.

Análise Estatística
Os dados que apresentaram distribuição paramétrica foram expressos em
média ± DP (Desvio-Padrão) e os dados não-paramétricos foram expressos em
mediana (intervalo interquartil, 25-75). Foi utilizado Teste-t pareado ou teste de
Wilcoxon para avaliar a diferença nas variáveis de interesse em decorrência da
intervenção, e o Testes t-Student ou Mann-Whitney para a comparação entre os
grupos. Possíveis correlações entre as variáveis do estudo foram testadas pelo
coeficiente de correlação de Spearman ou Pearson.
Os testes foram fixados com valores de confiança de 95%, sendo os valores
de p<0,05 considerados significativos. As análises estatísticas foram realizadas
utilizando-se o programa SPSS versão 24.0.
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5. RESULTADOS
Vinte e sete pacientes concluíram o estudo [67,7% do sexo feminino, idade
média de 56±6,6 anos (entre 43-66 anos)], sendo 14 do grupo placebo e 13 do
grupo Cranberry (Figura 4).

Pacientes selecionados = 32

Saída antes do
início do estudo = 2
desistências

Grupo Cranberry

Grupo Placebo

15 pacientes

15 pacientes

1 foi diagnosticado
com câncer

1 desistência
1 internação

13 pacientes

14 pacientes

Grupo Cranberry

Grupo Placebo

Figura 4. Fluxograma do estudo.

Em relação à adesão ao tratamento, houve 98,2% de adesão no grupo
placebo e 96,8% no grupo cranberry. Esse valor foi obtido através da contagem
das cápsulas remanescentes e por relatos dos pacientes durante o contato
telefônico e consultas presenciais. Não foi observado nenhum efeito adverso ou
relato de intercorrência pelos participantes da pesquisa.
Não houve diferença significativa entre os dois grupos (placebo e cranberry)
em relação às variáveis apresentadas na Tabela 1, mostrando que os grupos
formados são homogêneos.

30

Tabela 1: Medidas descritivas das variáveis antropométricas no baseline (T0) do
grupo placebo e do grupo cranberry.

Placebo

Cranberry T0 p valor

Idade

57,7±5,7

55,7±7,5

0,42

TFG (mL/min)

34,2±10,8

34,1±10,2

0,98

IMC (m2)

29,5±5,3

29,4±5,5

0,94

CB (cm)

33,2±4,9

32,4±4,3

0,67

CC (cm)

97,2±10,9

97,7±13,2

0,92

CMB (cm)

24,8±3,3

24,6±3,3

0,92

AMB (mm)

49,6±13,4

46,3±12,7

0,63

AMBc (mm)

43,1±13,4

39,8±12,7

0,63

%GC

30,3±4,1

28,8±3,5

0,47

MLG (kg)

50,4±9,4

47,3±9,1

0,54

Variáveis

T0: pré intervenção; T1: pós intervenção; TFG: Taxa de filtração glomerular; IMC: índice de massa corporal; CB:
circunferência do braço; CC: Circunferência de cintura; CMB: circunferência muscular do braço; AMB: área muscular do
braço; AMBc: área muscular do braço corrigida; %GC: % de gordura corporal; MLG: Massa Livre de Gordura.

Não houve diferença estatística após o período de intervenção em relação
às variáveis antropométricas em ambos os grupos, como pode ser observado na
tabela 2.
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Tabela 2: Medidas descritivas das variáveis antropométricas no baseline (T0) e depois da intervenção (T1) com placebo ou
Cranberry.
Variáveis

Placebo

Cranberry

T0

T1

p valor

T0

T1

p valor

29,6±5,5

29,7±5,7

0,45

29,8±5,4

29,9±5,4

0,81

CB (cm)

33,2±5,0

33,3±5,5

0,87

32,7±3,8

32,8±4,0

0,90

CC (cm)

97,8±11,1

98,3±11,5

0,49

98,9±13,0

96,8±14,3

0,18

CMB (cm)

24,8±3,3

24,4±3,5

0,25

23,9±3,2

23,5±3,2

0,08

DCT (mm)

17,4±6,9

18,6±7,9

0,14

17,9±4,8

18,7±5,4

0,37

DCB (mm)

8,9±2,9

9,4±3,9

0,43

8,7±3,7

7,8±3,2

0,20

AMB (mm)

49,6±13,4

48,2±13,7

0,29

46,3±12,7

44,6±12,3

0,07

AMBc (mm)

43,1±13,4

41,7±13,7

0,29

39,8±12,7

38,0±12,3

0,07

%GC

30,3±4,1

30,6±4,9

0,46

29,5±3,3

29,7±3,2

0,82

MLG (Kg)

50,4±9,4

50,4±10,7

0,93

47,3±9,1

47,3±9,4

0,95

IMC

(Kg/m2)

T0: pré intervenção; T1: pós intervenção; IMC: índice de massa corporal; CB: circunferência do braço; CC: Circunferência de cintura; CMB: circunferência muscular do braço; DCT:
Dobra cutânea tricipital; DCB: Dobra cutânea bicipital; AMB: área muscular do braço; AMBc: área muscular do braço corrigida; %GC: % de gordura corporal; MLG: Massa Livre de
Gordura.

A ingestão alimentar de energia e nutrientes foi semelhante antes e após as intervenções, como mostram a tabela 3, exceto pelo
percentual de lipídios do grupo placebo.

Tabela 3: Estimativa da ingestão de energia e nutrientes no baseline (T0) e depois da intervenção (T1) com placebo ou Cranberry.

Variáveis

Placebo

Cranberry

T0

T1

p valor

T0

T1

p valor

1188,7±379,0

1216,4±597,0

0,79

1250,9±466,

1189,4±348,6

0,52

Energia (Kcal/kg/dia)

15,5±6,23

16,3±10,68

0,60

16,2±5,9
9

15,3±3,9

0,45

Proteína (g/dia)

56,3±18,5

61,6±29,3

0,5

66,8±43,9

61,7±31,1

0,5

0,7±0,3

0,8±0,4

0,5

0,8±0,5

0,8±0,4

0,5

Carboidratos %

59,1±11,2

54,9±12,8

0,15

57,7±10,6

57,5±7,9

0,95

Lipídios %

20,5±7,6

23,4±8,3

0,02

21,5±6,4

22,5±7,1

0,78

Fibras (g/dia)

18,5±17

13,3±5,9

0,17

15±6,08

14,9±4,5

0,96

Triptofano (mg/dia)

0,5±0,3

0,5±0,3

0,95

0,5±0,3

0,4±0,2

0,70

Tirosina (mg/dia)

1,3±1,0

1,3±0,9

0,99

1,4±1,0

1,3±0,7

0,67

Energia (Kcal/dia)

Proteína (g/kg/dia)

T0: pré intervenção; T1: pós intervenção

A suplementação com o extrato seco de cranberry reduziu os níveis
plasmáticos de LPS de 25,34 (12,33 - 98,74) ng/mL para 16,34 (5,98 - 26,01)
ng/mL (p=0,03), enquanto não foi observada alteração significativa no grupo
placebo que variou de 17,36 (12,84 - 47,05) ng/mL para 11,52 (5,63 - 42,69)
ng/mL (p=0,27), como representado na figura 5.
Não foram encontradas associações entre as variáveis estudadas.

Figura 5: Representação dos níveis plasmáticos de LPS nos pacientes com
DRC em tratamento conservador nos grupos Placebo e Cranberry.

6. DISCUSSÂO
Atualmente, muito se discute sobre o desequilíbrio da microbiota intestinal
em pacientes com DRC, sendo um fator relevante no agravamento da inflamação
(Vaziri et al., 2015; Borges et al., 2018). Com o intuito de reduzir a inflamação e
consequentemente a progressão da DRC, busca-se possibilidades terapêuticas
que possam ser utilizadas como tratamento adjuvante e assim retardar a
progressão da doença (Moreno-Indias et al, 2015; Rossi et al., 2016; Borges et
al., 2018; Esgalhado et al., 2018).
Os compostos bioativos, como os polifenóis, tem sido amplamente
estudados com o intuito de modular a microbiota intestinal. Eles são referidos
como relevantes antiinflamatórios naturais, prevenindo a “carga crônica de
doenças do estilo de vida” associadas ao estresse oxidativo e inflamação (Mafra
et al., 2019).
O cranberry é apontado na literatura científica como importante fonte de
compostos bioativos capazes de modular a microbiota intestinal (Blumberg et al.,
2016; Singh et al, 2018). Apesar do crescente número de trabalhos abordando
este fruto, ainda não existem estudos em pacientes com DRC. Sendo assim, o
presente trabalho é pioneiro em desbravar esse campo de estudo tão promissor
e cheio de possibilidades. Após a suplementação com 500mg de extrato seco de
cranbery (36mg de proantocianidinas) duas vezes ao dia, durante 2 meses
observamos que os pacientes com DRC em tratamento conservador (estágio 3
e 4) apresentaram redução significativa nos níveis plasmáticos de LPS.
A priori, é importante destacar que não houve uma redução expressiva no
número de pacientes que não concluiram o estudo. Ainda, pode-se considerar
que obtivemos uma boa taxa de adesão ao tratamento, o que somado à ausência
de relatos de efeitos adversos, constituem fatores primordiais para que os
resultados aqui observados pudessem ser associados à proposta terapêutica.
Sabe-se que pode haver relação entre o estado nutricional e a composição
da microbiota intestinal. Em relação aos pacientes avaliados neste estudo,
observou-se que estes apresentaram o compartimento proteico preservado e um
excesso de gordural corporal, aumentando o risco de doenças associadas a
obesidade nessa amostra. Atualmente, a obesidade é um dos principais
problemas de saúde pública no mundo. A projeção mundial é que em 2025
aproximadamente 2,3 bilhões de adultos estarão com sobrepeso e mais de 700
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milhões obesos. No Brasil a obesidade também cresce exponencialmente
(ABESO, 2019). Assim como na população geral, essa comorbidade também
vem crescendo em pacientes com DRC e pode ser mais um fator envolvimento
no desequilíbrio da microbiota intestinal (Manco et al, 2010; Everard et al.,
2013; Miele et al., 2015; Musso et al., 2011).
A suplementação com o extrato seco de craberry não alterou o percentual de
gordura corporal e nem outras variávies antropométricas dos pacientes
avaliados. Esse resultados já eram esperados diante do curto período de
suplementação,

insuficiente

para

gerar

grandes

modificaçãoes

de

compartimenros corporais. Outros estudos, também não evidenciaram tais
mudanças (Ruel et al., 2005; Simão et al., 2013; Novotny et al., 2015; Chew et
al; 2018).
A estimativa de ingestão alimentar dos pacientes avaliados apontou uma
ingestão energética abaixo do recomendado, tornando o excesso de gordura
corporal, identificado nessa população, contraditório. Porém, é importante
ressaltar que embora a técnica do R24h seja uma ferramenta de baixo custo,
fácil aplicação e rápida para o levantamento de informações sobre a alimentação
do paciente, ela apresenta limitações, como a dependência da memória do
indivíduo e a baixa precisão das porções consumidas (Anjos et al., 2010).
Uma outra hipótese para essa baixa ingestão seria a possibilidade desses
pacientes apresentarem uma adaptação metabólica à baixa ingestão energética
(Carrero et al., 2008; Mafra et al., 2012). Essa baixa ingestão também foi
observada em outros estudos envolvendo pacientes com DRC. (Mafra et al.,
2012; Therrien et al., 2014; Brito et al., 2016).
Ainda em relação a ingestão alimentar, vale pontuar que os aminoácidos
triptofano e tirosina participam da produção de toxinas urêmicas a partir da
atividade de fermentação desses substratos por algumas bactérias intestinais.
Pacientes renais crônicos com disbiose podem apresentar aumento na síntese
dessas toxinas urêmicas que podem comprometer a integridade da barreira
intestinal favorecendo a endotoxemia (Wang et al., 2011; Sallée et al., 2014;
Borges et al., 2016). No entanto, no presente estudo, a ingestão desses
aminoácidos estava abaixo dos valores recomendados (PADOVANI et al., 2006).
A relação da dieta com os níveis de LPS é um fenômeno pouco estudado
(Ahola et al., 2017). No entanto, o suposto mecanismo de co-transporte dos LPS
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com lipídios através dos quilomícrons sugere um papel da ingestão dietética de
gorduras na absorção de LPS e consequentemente na endotoxemia. De fato,
Erridge e colaboradores (2007) mostraram aumento da endotoxemia após o
consumo de uma refeição rica em gordura em indivíduos saudáveis. No presente
estudo observou-se um aumento significativo na ingestão de lipídeos no grupo
controle. Apesar disso, este grupo não apresentou aumento nos níveis
plasmáticos de LPS e também não houve associação entre as variáveis de
ingestão alimentar e os níveis de LPS dos pacientes do presente estudo.
Os níveis de LPS aqui observados foram similares aos encontrados em uma
população semelhante [pacientes com DRC em hemodiálise: 27.7 (22.1–36.9)
ng/mL] (Ficek et al., 2017). A redução dos níveis plasmáticos de LPS após a
suplementação com extrato seco de cranberry, observada no presente estudo,
é o primeiro achado na literatura científica que corrobora a hipótese do papel do
cranberry como possível modulador da microbiota intestinal de pacientes com
DRC.
Um estudo de Singh e colaboradores (2018), envolvendo ratos submetidos a
uma dieta hiperlipídica e suplementados com extrato de cranberry (200mg/kg)
por 12 semanas, evidenciou redução nos níveis plasmáticos de LPS e diminuição
na expressão de genes TRL-4. Além disso, melhorou a disbiose intestinal
provocada pela dieta, controlando a expansão de bactérias geradoras de LPS
como: Enterobacteriaceae, Enterobacter sp. e Escherichia coli.
Uma hipótese para tal evidência é que os polifenóis, presentes no cranberry,
foram utilizados como substrato pelas bactérias intestinais (atuando como
prebiótico), modulando a microbiota intestinal, desses pacientes. Essa
modulação pode ser decorrente do favorecimento da expansão de espécieis
bacterianas produtoras de AGCC ( especificamente o butirato), aumentando
consequentemente a produção de butirato. Este, por sua vez, promove
benefícios como o reparo da integridade da barreira intestinal e a redução nos
níveis de LPS plasmáticos (Liu et al., 2014; Morrison et al., 2016).
Ainda sobre o butirato, como já mencionado, concentrações elevadas no
lúmen do cólon favorecem a β-oxidação e o consumo de oxigênio, gerando
energia para os colonócitos e tornando o epitélio hipóxido, o que favorece o
crescimento de espécies anaeróbias, benéficas à saúde humana, como os
Lactobacillus e Bifidobacterium e Arkkemansia (Byndloss et al., 2017; Singh et
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al., 2018). E dentre essas espécies algumas são produtoras de AGCC,
aumentando ainda mais a produção de butirato. Tornando se um ciclo importante
na promoção do equilíbrio da microbiota intestinal de pacientes com DRC.
Essa hipótese pode ser ratificada através dos resultados de um estudo em
modelo animal, já mencionado anteriormente, que evidenciou que o cranberry
(extrato de cranberry 200mg/kg) favoreceu o crescimento de uma bactéria
produtora de butirato, a Lachnospiraceae. Além disso, melhorou a produção de
simbiontes como os Lactobacillus e melhorou a relação entre Firmicutes e
Bacteroidetes, aumentando os bacteroides e reduzindo os firmicutes.
E como já é sabido quando há o desequilíbrio da microbiota intestinal, em
algumas doenças, há maior colonização de Firmicutes e menor de
Bacteroidetes, em relação a indivíduos saudáveis (Ley et al., 2005 e 2006;
Turnbaugh et al., 2009). Portanto, a melhora dessa relação representa uma
melhora da disbiose. Um estudo crossover, randomizado, controlado, em ratos
suplementados com cranberry (30g de cranberry em pó) também evidenciou a
diminuição de Firmicutes e aumento de Bacteroidetes (Rodríquez-Morató et al
.,2018).
Um outro estudo em modelo animal, de Anhê e colaboradores (2017)
submeteu ratos há uma dieta hiperlipídica e hiperglicídica (induzindo obesidade)
e com adição de extrato de cranberry (200mg/kg) na dieta, durante 8 semanas,
também houve melhora na relação entre firmicutes e bacteroidetes e maiores
concentrações de Akkermansia muciniphila, que tem sido associada à melhora
da integridade da barreira intestinal (Everard et al., 2013).
Outro trabalho, do mesmo grupo, utilizando o mesmo método, evidenciou o
aumento da proporção de Akkermansia spp., bactéria Gram-negativa associada
à proteção contra obesidade, síndrome metabólica, inflamação crônica
associada à disfunção da barreira intestinal, incluindo reduções no LPS
plasmático (Anhê et al., 2015).
Vale ressaltar a importância da dosagem de proantocianidinas e outros
polifenóis presentes na intervenção com o cranberry, seja suco, extrato ou a
própria fruta desidratada. Pois como a biodisponibilidade dos polifenóis é
reduzida é importante estudar a dosagem administrada para futuramente haver
uma padronização desses compostos fenólicos e assim se obter uma
recomendação adequada.
38

O presente estudo apesenta algumas limitações. Utilizamos os níveis
plasmáticos de LPS como medida indireta representativa de possíveis efeitos do
cranberry sobre a microbiota intestinal dos pacientes avaliados, bem como sobre
a integridade da barreira intestinal. Não foi possível analisar os efeitos diretos da
intervenção sobre o perfil da microbiota intestinal e metabólitos como o butirato.
Ainda, devido à escassez de dados na literatura, não sabemos se a dose e o
tempo de suplementação empregados nesse estudo foram suficientes para
explorar o potencial dos compostos bioativos presentes no cramberry. Por fim, o
número amostral reduzido pode ter limitado o aparecimento de outros efeitos
estatisticamente significativos.
Diante do exposto, fica evidente a importância da microbiota intestinal para
pacientes com DRC e o potencial do Cranberry como possível medida
terapêutica a ser empregada para promover a modulação da microbiota intestinal
e a redução da endotoxemia nesses indivíduos.

7. CONCLUSÂO
Os dados do presente estudo sugerem que a intervenção com o extrato seco
de cranberry pode reduzir os níveis de LPS em pacientes com DRC em
tratamento conservador. São necessários mais estudos que investiguem
diferentes doses e tempos de tratamento para elucidar efeitos ainda não
descritos na literatura.
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9. ANEXO
9.1 Anexo 1 – Aprovação do CEP.
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9.2 Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Dados de identificação:
Título do Projeto: Efeitos da suplementação de extrato seco de cranberry
(Vaccinium macrocarpon) na inflamação, no estresse oxidativo e microbiota
intestinal em pacientes com doença renal crônica.
Pesquisadores Responsáveis: Karla Thaís Resende Teixeira e Laís De Souza
Gouveia MoreirA.
Instituição a que pertencem os Pesquisadores Responsáveis: Hospital
Universitário Antônio Pedro
Telefones para contato dos Pesquisadores: (21) 98277-7219 e (21) 996616330
Nome do voluntário: ________________________________________Idade:
_______anos.

R.G._________Responsável legal (quando for o caso):

________________________________R.G.

do

responsável

legal:

_________________________ O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar
do projeto de pesquisa “Efeitos da suplementação de extrato seco de cranberry
(Vaccinium macrocarpon) na inflamação, no estresse oxidativo e microbiota
intestinal em pacientes com doença renal crônica.” de responsabilidade das
pesquisadoras Karla Thaís Resende Teixeira e Laís De Souza Gouveia Moreira.
Os processos inflamatórios ajudam no desenvolvimento e na progressão
da doença renal crônica (DRC) e suas complicações. Alguns compostos não
medicamentosos vêm sendo estudados por possuírem propriedades que
combatem a inflamação. Neste sentido, o cranberry é uma fruta que vem sendo
estudada, pois é rica em compostos que possuem essas propriedades que
ajudam a melhorar a inflamação e a imunidade. Deste modo, o presente estudo
terá objetivo de avaliar os efeitos da suplementação de cranberry sobre a
inflamação, imunidade e modulação dos microorganismos presentes no
intestino, em pacientes com doença renal crônica.
Avaliaremos também, seus hábitos alimentares e seu estado nutricional,
que já é feito de rotina no ambulatório de nutrição renal. Além disso, iremos
distribuir os pacientes voluntários através de sorteio em dois grupos,
denominados "grupo cranberry" e "grupo placebo". Você receberá cápsulas
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contendo 500 mg/dia de cranberry, que deverão ser administradas 1 vez ao dia
durante 12 semanas. Após esse período o (a) senhor(a) ficará 12 semanas sem
receber as capsulas e depois receberá por mais 12 semanas capsulas com
apenas maisena, sendo chamado de placebo. Ou seja, se você for sorteado para
o grupo cranberry nas primeiras 12 semanas, você fará parte do grupo placebo
na segunda vez que receber as capsulas. Os profissionais envolvidos
diretamente no estudo e os pacientes não poderão tomar conhecimento qual tipo
de cápsula fornecida na primeira e segunda vez.
Uma amostra de seu sangue será coletada em 4 momentos, antes e após
3 meses com as capsulas x e antes e após 3 meses com as capsulas y, para
realizarmos várias análises relativas à inflamação. Esta coleta de sangue será
um procedimento comum já realizado mensalmente por profissionais treinados
e que não acarretará nenhum desconforto. As células que serão extraídas do
seu sangue, serão armazenadas em freezer -80oC e utilizadas para avaliação de
fatores que medem inflamação e estresse oxidativo. Além disso, será solicitado
ao senhor(a) uma amostra de fezes nos mesmos momentos das coletas de
sangue, pois queremos saber se a ingestão desse composto natural chamado
cranberry alterou o tipo de bactérias presentes no seu intestino.
A punção para coleta do sangue poderá acarreta em algum desconforto
ao senhor (a), e serão tomadas medidas tanto preventivas quanto medidas para
amenizar tal desconforto, caso ele ocorra. A avaliação do estado nutricional
como medir seu peso e dobras cutâneas, e o inquérito alimentar são
procedimentos rotineiros aos quais o senhor (a) já está familiarizado (a) e não
trazem nenhum risco ao senhor (a).
Quanto a possíveis efeitos colaterais, todos os trabalhos realizados em
humanos relataram não haver nenhum efeito colateral com a ingestão de
cranberry. No entanto, no presente estudo, como estaremos semanalmente em
contato com o senhor (a), se houver algum relato de desconforto ou algum outro
efeito colateral que possa estar relacionado à ingestão do cranberry, a sua
suplementação será imediatamente suspendida.
A pesquisa contribuirá para melhor qualidade de vida do paciente com a
possível redução da inflamação, melhora da composição da microbiota intestinal
e consequente menor risco cardiovascular.
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A qualquer momento você terá acesso aos resultados parciais da
pesquisa, bem como a qualquer dado referente ao resultado dos exames, com
a profissional Denise Mafra, Karla Thaís Resende Teixeira e Laís De Souza
Gouveia Moreira.Você também tem a liberdade de querer não participar desta
pesquisa ou, no caso de aceitação, retirar seu consentimento a qualquer
momento, sem nenhum prejuízo à continuidade de seu tratamento.
A avaliação do seu prontuário médico e dos resultados dos exames
somente será realizada pelos pesquisadores envolvidos na pesquisa e médicos
responsáveis pelo seu tratamento. Estes dados, os resultados e o sangue
coletado, serão de uso exclusivo desta pesquisa. Não há despesas pessoais
para o participante em qualquer etapa do estudo. Todos os dados coletados
assim como os resultados desta pesquisa serão publicados e divulgados no meio
científico sem qualquer identificação pessoal. Além disso, somente a equipe de
pesquisadores envolvida e o médico responsável pelo seu tratamento terão
conhecimento sobre os resultados dos exames e de sua avaliação nutricional.
Esse documento será assinado em 2 (duas) vias por ambas as partes,
uma pelo pesquisador responsável e outra por você.
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que
trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres
humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas
pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os
benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os
participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas
agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e
os

interesses

dos

participantes,

incentivando

sua

autonomia

e

participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo
CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras
informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou
telefone,

de

segunda

E.mail: etica@vm.uff.br
Eu,

à

sexta,

das

08:00

às

17:00

horas:

Tel/fax: (21) 26299189

________________________________________,

RG

nº

_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar,
como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. Ou
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Eu,________________________________________,RGnº________________
_______, responsável

legal por____________________________________,

RG nº _____________ declaro ter sido informado e concordo com a sua
participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito.
Niterói, _____ de ____________ de _______
____________________________________
(nome e assinatura do participante ou responsável legal)

____________________________________
(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento)

_____________________________________
(nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso)

_____________________________________
(nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso)
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9.3 Anexo 3 – Comprovante de submissão de artigo científico à revista
Food & Function.
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