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RESUMO 

 
Introdução: A inflamação é uma condição comum à Doença Renal Crônica (DRC) e 

a respeito disso, estratégias no manejo desse quadro se fazem necessárias. 

Pesquisadores já observaram que vitamina E desempenha importante papel na 

modulação dos fatores de transcrição envolvidos com a inflamação como NF-kB e 

Nrf2, atuando na proteção da membrana celular e recuperação de tecidos e 

consequentemente na redução dos níveis de citocinas inflamatórias. Além disso, 

vários modelos experimentais já comprovaram seus benefícios, contudo, estudos 

analisando a suplementação da vitamina E na redução da inflamação em pacientes 

com DRC são escassos. Objetivo: Avaliar os efeitos da suplementação de tocotrienol 

(TRF - derivado da vitamina E) sobre marcadores de inflamação em pacientes com 

DRC em tratamento conservador. Métodos: Tratou-se de um ensaio clínico 

longitudinal,duplo-cego, randomizado e controlado por placebo, com 23 pacientes 

com DRC em tratamento conservador do Ambulatório de Nutrição Renal da Faculdade 

de Nutrição da UFF. Cada paciente recebeu cápsulas de tocotrienol-rich-fraction 

(TRF), contendo 180mg de tocotrienol e 40mg de tocoferol, ou placebo, contendo 

0,48mg de tocotrienol e 0,88mg de tocoferol, por três meses. A coleta de material 

biológico foi realizada antes e depois da suplementação. Resultados: Em ambos os 

grupos foi observado que os níveis plasmáticos de colesterol total (CT) aumentaram 

e os de HDL reduziram. No grupo TRF, os níveis do HDL de tamanho pequeno (S- 

HDL) aumentaram enquanto os de HDL de tamanho grande (L-HDL) reduziram, além 

disso, esse grupo mostrou redução dos níveis de IL-6 após a suplementação 

(p=0,008). Conclusões: A suplementação com tocotrienol não foi capaz de reduzir o 

colesterol total dos pacientes com DRC suplementados. Entretanto, o maior achado 

foi relacionado ao aumento de S-HDL e redução da IL-6 no grupo TRF, pois o S-HDL 

está envolvida na regulação do metabolismo de aminoácidos e metilação, e a IL-6 é 

uma citocina inflamatória, o que indica redução da inflamação nesses pacientes. 

 

Palavras chave: vitamina E, tocotrienol, doença renal crônica, inflamação, tratamento 

conservador. 



 

ABSTRACT 

 
Introduction: Inflammation is a common condition in Chronic Kidney Disease (CKD) 

and regarding this, strategies in the management of this condition are necessary. 

Researchers have already observed that vitamin E plays an important role in the 

modulation of transcription factors involved with inflammation such as NF-kB and Nrf2, 

acting in the protection of the cell membrane and tissue recovery and, consequently, 

in reducing the levels of inflammatory cytokines. In addition, several experimental 

models have proven their benefits, however, studies analyzing vitamin E 

supplementation to reduce inflammation in patients with CKD are scarce. Objective: 

To evaluate the effects of tocotrienol supplementation (TRF - derived from vitamin E) 

on inflammation markers in o evaluate the effects of tocotrienol supplementation (TRF 

- derived from vitamin E) on inflammation markers in patients with CKD under 

conservative treatment. Methods: This is a longitudinal, double-blind, randomized, 

placebo-controlled clinical trial, with 23 patients with CKD undergoing conservative 

treatment at the Renal Nutrition Clinic of the Faculty of Nutrition at UFF. Each patient 

received tocotrienol-rich-fraction (TRF) capsules, containing 180mg of tocotrienol and 

40mg of tocopherol, or placebo, containing 0,48mg of tocotrienol and 0,88mg of 

tocopherol, for three months. The collection of biological material was carried out 

before and after supplementation. Results: In both groups it was observed that the 

plasma levels of total cholesterol (TC) increased and those of HDL decreased. In the 

TRF group, the levels of HDL of small size (S-HDL) increased while those of HDL of 

large size (L-HDL) reduced, in addition, this group showed a reduction in the levels of 

IL -6 after supplementation (p = 0.008). Conclusions: Tocotrienol supplementation 

was not able to reduce the total cholesterol of patients with supplemented CKD. 

However, the biggest finding was related to an increase in S-HDL and a reduction in 

IL-6 in the TRF group, since S-HDL is involved in the regulation of amino acid 

metabolism and methylation, and IL-6 is a cytokine inflammatory, which indicates a 

reduction in inflammation in these patients. 

 

Keywords: vitamin E, tocotrienol, chronic kidney disease, inflammation, conservative 

treatment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A Doença Renal Crônica (DRC) é definida como a perda progressiva e 

irreversível das funções renais e sua progressão pode ser caracterizada a partir da 

Taxa de Filtração Glomerular (TFG) em 5 estágios (Levin et al., 2013; Romagnani et 

al., 2017). Os estágios G2A1 até G4A3 compreendem a fase pré-dialítica, na qual é 

presente a síndrome urêmica e contínuas alterações na homeostasia do organismo 

dos pacientes. Nesta fase o tratamento conservador é implementado e tem por 

objetivo preservar a função renal existente. Quando este tratamento não é mais 

suficiente, comumente quando a TFG encontra-se abaixo de 15 mL/min, a terapia 

renal substitutiva (TRS) é implementada (Sesso et al., 2010). 

 

Pacientes com DRC em tratamento conservador apresentam uma grande 

suscetibilidade à inflamação, o que diminui consideravelmente a qualidade de vida 

desses pacientes. A inflamação potencializa a produção de espécies reativas de 

oxigênio (EROs), promovendo o estresse oxidativo (EO) que está presente desde os 

estágios iniciais da DRC e leva à inúmeras complicações, bem como o aumento da 

mortalidade cardiovascular (Morena et al., 2005; Stenvinkel, 2010; Mahrooz et al., 

2012). 

 

O aumento do EO e da inflamação favorece a ativação da via do fator nuclear 

kappa-β (NF-kβ) que atua na regulação do processo inflamatório (Glezer et al., 2000; 

Kim et al., 2010). Em contrapartida, a via do transcription factor nuclear factor-erythroid 

2-related factor 2 (Nrf2), mecanismo de defesa endógena do organismo responsável 

por agir sob genes que codificam enzimas antioxidantes (Banning & Brigelius-Flohe, 

2005; Kim et al., 2010), encontra-se expressivamente reduzido em pacientes com 

DRC em hemodiálise, como elucidado anteriormente em um estudo do nosso grupo 

de pesquisa (Pedruzzi et al., 2015). 

 

Diante disso, vários estudos na área da nutrição têm buscado encontrar 

estratégias que possam ser eficazes em modular o estado inflamatório desses 

pacientes, e recentemente a vitamina E têm ganhado destaque. A vitamina E é um 

micronutriente lipossolúvel essencial, que possui como função principal a proteção 

celular pela captação das EROs, protegendo a membrana contra danos oxidativos 

(Shahidi & de Camargo, 2016; Meydani, Lewis, & Wu, 2018). Além disso, a Vitamina 
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E é divida em tocoferóis e tocotrienóis, sendo os tocotrienóis com maior capacidade 

antioxidante e anti-inflamatória (Jiang, 2014; Chin & Tay, 2018; Suzuki et al., 1993). 

 

Foi observado que a suplementação com a fração rica em tocotrienol do óleo 

de palma (TRF em inglês - Palm tocotrienol-rich fraction) pode exercer diversos efeitos 

benéficos, incluindo proteção mitocondrial e redução do colesterol, além da melhora 

do estresse oxidativo (Selvaraju et al., 2014; Grimm et al., 2016). Ademais, foi 

elucidado que o caráter imunomodulador da vitamina E também ocorre pela inibição 

da translocação nuclear do NF- kB e aumento da expressão do fator nuclear Nrf2 (Ahn 

et al. 2007; Peh et al., 2015). 

 

No que diz respeito a DRC, foi visto que a vitamina E pode reduzir os danos 

oxidativos ao DNA (Rodriguez-Ribera, 2017) e conferir proteção celular a pacientes 

dialisados através da suplementação de α-tocoferol (Kan et al.2002). Ademais, foi 

associado também a suplementação de α-tocoferol melhora do perfil lipídico, 

resultando em melhora cardiovascular (Mafra et al., 2009). 

 

Segundo nossas buscas na literatura, apenas um estudo foi encontrado 

analisando o TRF em pacientes renais em hemodiálise e nenhum estudo foi realizado 

com suplementação de TRF verificando seus efeitos nos níveis de citocinas 

inflamatórias. 

 

Considerando a relação bidirecional entre a inflamação e DRC, bem como os 

resultados positivos da suplementação de vitamina E já observados, faz-se relevante 

estudar os efeitos da suplementação de tocotrienol na inflamação do paciente renal 

crônico em tratamento conservador, a fim de que, futuramente, possa ser um 

suplemento seguro utilizado no tratamento clínico destes pacientes, além de contribuir 

com os avanços do meio acadêmico e da pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 Doença Renal Crônica (DRC) 

 
A Doença Renal Crônica (DRC) é caracterizada pela anormalidade persistente 

por mais de três meses na estrutura e/ou função dos rins, capaz de reduzir sua taxa 

de filtração glomerular (TFG). A progressiva redução dessa taxa acarreta em diversos 

prejuízos à saúde, sendo seu estadiamento fundamental ao acompanhamento da 

doença e à proposta terapêutica (Levin et al., 2013; Romagnani et al., 2017). 

 

A progressão da DRC pode ser classificada, de acordo com a TFG, em 5 

estágios. Os estágios G2A1 até G4A3 compreendem a fase pré-dialítica, na qual é 

presente a síndrome urêmica e progressivas alterações na homeostasia do do 

organismo do paciente. Esta fase corresponde ao tratamento conservador, que 

consiste em preservar a função renal existente com a prescrição de dieta hipoproteica 

e educação nutricional (Snively & Gutierrez, 2004). O estágio 5D (cinco) corresponde 

ao estágio mais avançado da doença, cuja taxa de filtração glomerular é menor ou 

igual a 15 mL/min/1,73 m², a partir de quando, normalmente, se institui a terapia 

renal substitutiva (TRS), que pode ser a hemodiálise, a diálise peritoneal ou o 

transplante renal (Sesso et al., 2010). 

 

Quadro 1: Categorias da DRC de acordo com a TFG e albuminúria 

 

 
DRC: doença renal crônica; TFG: taxa de filtração glomerular. Verde: baixo risco; Amarelo: risco 

moderadamente aumentado; Laranja: alto risco; E vermelho, muito alto risco. Fonte: NKF/KDIGO, 2012. 
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De acordo com a literatura, as duas principais causas de desenvolvimento 

da DRC é a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 

(Sesso et al., 2011). Além disso inclui como fatores de risco as doenças autoimunes 

do aparelho circulatório, pessoas que fazem uso contínuo de medicamentos com 

potencial nefrotóxico (como por exemplo, anti-inflamatórios não esteroides – AINES), 

com histórico de doenças renais prévias e na família, idosos, obesos e tabagistas (MS, 

2014). 

 

Apesar dos recentes estudos e avanços no tratamento da DRC, pacientes 

em tratamento conservador apresentam diversos fatores condicionantes a doenças 

cardiovasculares (DCV) tais como: comorbidades associadas, situações próprias da 

DRC (anemia, alterações no metabolismo cálcio-fósforo, entre outras), níveis 

excessivos de homocisteína e lipoproteína (a), além da presença de estresse oxidativo 

(EO) e inflamação (Stenvinkel, 2010; Mahrooz et al., 2012; Lekawanvijit et al., 2012). 

 

2.2 Inflamação na DRC 

 
Diversas razões já foram descritas na literatura para explicar a presença da 

inflamação nos pacientes com DRC, tais como, o estado urêmico do paciente; a 

deficiência na eliminação de citocinas devido à lesão renal progressiva; a disbiose 

intestinal, provocada pela fermentação proteica a qual gera metabólitos tóxicos que, 

com o epitélio intestinal prejudicado, alcançam a circulação; a acidose metabólica 

presente nesses pacientes e o próprio EO, o qual contribui para ativação de diversos 

fatores relacionados à inflamação (Zha, Qian, 2017). 

 

O estresse oxidativo é formado pelo desbalanço entre o aumento das EROs e 

a redução da defesa antioxidante. Por sua vez, também favorece a inflamação, pela 

ativação do fator nuclear kB (NF-kB), acarretando hiperprodução de fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α) e interleucinas (IL) (Glezer et al., 2000; Himmelfarb, 2009), além 

de provocar aumento da permeabilidade de membrana e danos intracelulares às 

moléculas orgânicas, incluindo o DNA, podendo levar à apoptose (Salisbury & Bronas, 

2015; Liguori et al., 2018). 

 

O aumento do estresse oxidativo e do estado inflamatório é favorecido pela 

diminuição significativa nesses pacientes da expressão de transcription factor nuclear 
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factor-erythroid 2-related factor 2 (Nrf2), fator de transcrição de defesa endógena do 

organismo (Pedruzzi et al., 2012). O Nrf2 age em defesa da célula por meio de genes 

que codificam enzimas, como a Fosfato de dinucleótido de nicotinamida e adenina 

(NADPH), quinona oxidorredutase (NQO1), glutationa S-transferase (GSH), heme 

oxigenase-1 e glutationa peroxidase (GSH-Px), que participam na redução de EROs. 

Ele ainda contribui com a modulação de enzimas anti-inflamatórias, como a heme 

oxigenase-1 (HO-1), cujos metabólitos inibem o NF-kB (Banning & Brigelius-Flohe, 

2005; Kim et al., 2010). 

 

Diante deste cenário, muito se tem estudado afim de encontrar bons 

marcadores inflamatórios para avaliar o prognóstico de pacientes com DRC. É 

elucidado na literatura que o TNF-α, um mediador agonista pró-inflamatório 

produzido por vários tipos celulares (Tonelliet al., 2005), pode ser usado como 

marcador de inflamação em pacientes com DRC. Isto justifica-se pois, segundo 

Vázquez-Huerta et al.,2014 os efeitos do TNF-α incluem a promoção de EROS, 

aumento da permeabilidade à albumina e indução de citotoxicidade, apoptose e 

necrose. Além disso, está implicado na redução da TFG por alterações 

hemodinâmicas, bem como na alteração da permeabilidade endotelial (Vázquez- 

Huertaet al., 2014). Ademais, estudos mostram que receptores solúveis do TNF-α 

encontram- se elevados no quadro de inflamação e DRC (Tonelliet al., 2005). 

 

A IL-6 é uma citocina inflamatória que pode ser produzida por diferentes 

células, como células endoteliais, células T, células B e fibroblastos, por exemplo 

(Nishimoto, 2006). Embora seu aumento possa ser positivo em resposta a uma 

atividade física, prevenindo o aumento de outras citocinas inflamatórias como a 

TNFα, e induzindo a produção de citocinas antinflamatórias (Rodas et al.,2020), sua 

maior correlação é com a inflamação e também casos de estresse agudo. Um 

aumento de sua produção, em situações patológicas, relaciona-se com uma 

suscetibilidade ao surgimento de diversas doenças de caráter inflamatórios, 

distúrbios autoimunes e intensificação da doença, que influencia o incremento de 

sua concentração (Nishimoto, 2006; Nishimoto et al., 2008).  

 

Ao dizer que ela pode relacionar-se com a inflamação tem como uma de suas 

bases a capacidade de estimular os hepatócitos a produzirem proteínas de fase 
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aguda, como a PCR e o fribrinogênio (Nishimoto, 2006; Nemeth et al., 2004). O 

próprio estresse oxidativo pode provocar o aumento da IL-6, que também é 

relacionada como um fator de crescimento, em células normais como renais, mas 

principalmente em células tumorais, evidenciando a ampla atuação dessa citocina. 

(Kawano et al., 1988; Horii et al., 1989). Em suma, a ação da IL-6 apresenta uma 

alta complexidade e revela que de fato está presente em doenças de caráter 

inflamatórios, potencializando a inflamação e intensificando a progressão das 

doenças. Assim, a atenuação e o controle dessa citocina são vitais em indivíduos 

com doença de caráter inflamatório, como a DRC. 

 

Com isso, estudos apontam que alternativas não farmacológicas, como a 

suplementação de Vitamina E, pode ser eficaz em amenizar os danos causados por 

essas alterações presentes na DRC, bem como modular a inflamação nesses 

pacientes (Moraes et al., 2014 e 2016; Koppe et al., 2015). 

 

A vitamina E é um micronutriente lipossolúvel essencial, cuja recomendação 

diária é de 10 mg para adultos (Institute of Medicine, 2001). Encontrada principalmente 

em óleos vegetais e sementes oleaginosas, atua na captação das EROs, protegendo 

a membrana contra danos oxidativos (Shahidi & de Camargo, 2016; Meydani, Lewis, 

& Wu, 2018). 

 

Além disso, os pacientes com DRC apresentam, muitas das vezes, dislipidemia, 

a qual torna-se mais marcante à medida que há progresso da doença (Ferro CJ et al., 

2018). A dislipidemia influencia a inflamação nesses indivíduos. Nesses casos, o 

aumento de LDL há um caráter pró-inflamatório, pois é comum observar um maior 

acúmulo no LDL no endotélio, acarretando a oxidação e consequentemente o estímulo 

a liberação de citocinas inflamatórias, como a IL-6 (Reiss et al., 2015; Vaziri, 2006). 

 

2.3 Vitamina E e DRC 

 
O termo vitamina E é genericamente utilizado para designar compostos 

vegetais solúveis em gordura, que são divididos em tocoferóis e tocotrienóis, podendo 

apresentar 4 homólogos cada grupo,representados por α, β, γ e δ de acordo com a 

cadeia (Jiang, 2014). Destes, nota-se maior atividade biológica no α-tocoferol 

(Mustacich, Bruno & Traber, 2007). 
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Ao comparar com o alfa-tocoferol, o tocotrienol possui maior atividade anti-

inflamatória, sendo explicado pelo fato de possuir uma ramificação menor e 

insaturação, o que o possibilita melhor incorporação nas membranas celulares. 

Ademais, ele não é retido nos tecidos como o alfa-tocoferol, mas sim degradado à 

carboxicromanóis de cadeia curta, que possui melhor efeito biológico e menor 

toxicidade em altas concentrações (Chin & Tay, 2018). 

 

 

 
Figura 1. Tocoferol e tocotrienol 

 
 
 
 

Além disso, vale destacar também que dentre os tipos de vitamina E, os 

tocotrienóis possuem atividade antioxidante 40 a 60 vezes maior que os tocoferóis 

(Suzuki et al., 1993) e que estudos que realizaram suplementação com a fração rica 

em tocotrienol do óleo de palma (TRF em inglês - Palm tocotrienol-rich fraction) 

mostraram vários efeitos benéficos, incluindo proteção mitocondrial e redução do 

colesterol, além da atuação contra o estresse oxidativo (Selvaraju et al., 2014; Grimm 

et al., 2016). 

 

O efeito antioxidante é não enzimático e ocorre pela doação de hidrogênio 

fenólico para o radical peroxila, interrompendo a cascata de oxidação, evitando a 

depleção de ácidos graxos poli-insaturados e a oxidação de lipoproteínas, conferindo 

proteção aos tecidos pela diminuição de radicais livres (Lebold et al., 2011; Niki & 

Traber, 2012). O caráter imunomodulador da vitamina E também ocorre pela inibição 

da translocação nuclear do NF-kB e aumento da expressão do fator nuclear Nrf2 (Ahn 

et al. 2007; Peh et al., 2015). Zhu et al. (2015) perceberam aumento da expressão de 
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Nrf2 e regulação de genes relacionados à atividade antioxidantes, como o HO-1 e 

NQO1, sugerindo decréscimo da lesão tecidual pelo estresse oxidativo em animais 

suplementados com a vitamina. 

 

Assim, a vitamina E retarda a patogênese de diversas doenças. Na DRC, 

estudos observaram que a vitamina E pode reduzir os danos oxidativos ao DNA 

(Rodriguez-Ribera, 2017). Kan et al (2002) demonstraram que a suplementação oral 

de 300mg de α-tocoferol, duas vezes ao dia, por 14 dias, conferiu proteção celular a 

pacientes dialisados. 

 

Esses benefícios também são encontrados em complicações secundárias à 

doença renal, como as cardiovasculares (Mune et al., 2018). Isso pode estar 

relacionado, dentre outros fatores, à melhora do perfil lipídico que ocorre com a 

suplementação de α-tocoferol, como já mostrado por nosso grupo (Mafra et al., 2009). 

 

Quanto ao TRF, ele foi assegurado pelo FDA em 2010 como suplemento 

seguro para o consumo humano (US-FDA). Com relação à suplementação com 

tocotrienóis, Daud et al (2013) foi o único grupo que suplementou TRF em pacientes 

com DRC em hemodiálise. Seus resultados mostraram que a suplementação com 

180 mg de tocotrienóis e 40 mg de tocoferóis em 41 pacientes foi eficiente para 

melhorar o perfil lipídico, com redução dos triacilgliceróis e do colesterol e aumento 

da lipoproteína de alta densidade (HDL). 

Enquanto apenas um estudo foi encontrado analisando o TRF em pacientes 

renais em hemodiálise, nenhum estudo foi realizado com suplementação de TRF 

verificando seus efeitos nos níveis de citocinas inflamatórias. Considerando a relação 

bidirecional entre a inflamação e DRC, bem como os resultados positivos da 

suplementação de vitamina E já observados, faz-se relevante estudar os efeitos da 

suplementação de tocotrienol na inflamação do paciente renal crônico em tratamento 

conservador, a fim de que, futuramente, possa ser um suplemento seguro utilizado 

no tratamento clínico destes pacientes, além de contribuir com os avanços do meio 

acadêmico e da pesquisa. Ademais, este trabalho tem como foco a possível atuação 

favorável da vitamina E na inflamação de pacientes com DRC em estágio 

conservador. 

Nas tabelas (1 e 2) abaixo encontram-se resultados de estudos com a 

suplementação de frações de vitamina E em pacientes com DRC. Na tabela 1 são 
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estudos com a suplementação de tocoferol, enquanto na 2 há a suplementação de 

tocotrienol. 

 

Tabela 1 – Estudos com tocoferol e pacientes com doença renal crônica. 
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Referências Amostra/ Design Intervenção Resultados 

 
Boaz et al, 2000 

 
Pacientes HD / RCT 

800 UI/dia de-tocopherol por 

519 dias (mediana) 

↓ Taxa de infarto do miocárdio e 

risco cardiovascular 

   
↔ gorduras ou perfil lipídico 

 

Islam et al, 2000 
Pacientes com HD e 

DP / RCT 

800 UI/dia de-tocoferol por 12 

semanas 

↓suscetibilidade da oxidação 

LDL 

   ↑ benefício para pacientes em 

DP 

 
 

 
Nemeth et al, 2000 

 
 

 
HD children / RCT 

 
15 mg/kg de-tocopherol por dia 

durante 2 semanas (começando 

2 semanas após uma pausa de 4 

semanas de tratamento de EPO 

humano recombinante) 

 
 

 
↑ efeito do tratamento com EPO 

 
 

Roob et al, 2000 

 
 

Pacientes HD / RCT 

1200 UI de acetato de tocoferol 

administrado oralmente 6 horas 

antes da HD em pacientes que 

recebem 100 mg de complexo 

de ferro 

 

 
↑ -tocopherol no plasma 

↓ Peroxidação lipídica 

  800mg por dia de - ↔ Triglicerídeos 

 
Galli et al 2001 

 
Pacientes HD / RCT 

acetato tocoferol oral por três 

semanas 
Correção dos níveis de TBARS 

   ↑ níveis de plasma de Nox (NO2 

+NO3) ↑ PUFA 

   
↓ Peroxidação lipídica 

Giray et al, 2003 Pacientes HD / RCT 
600 mg/dia de tocopherol por 

14 semanas 
 

↑ enzimas antioxidantes (GPX e 

SOD) 

 
 
 

Himmelfarb et al, 2003 

 

 
Pacientes em HD e 

controle / RCT 

crossover (intervalo 

de 2 semanas) 

 
 

600 mg de -tocoferol ou 300 

mg de tocoferol enriquecido 

(60% gtocoferol, 28% 

dtocoferol, 10% - tocoferol) 

por 14 dias 

 
↑ soro Carboxyethyl- 

hidroxychromans (metabólitos 

de tocoferol) 

  ↓ CRP em pacientes HD com 
suplementação g-tocoferol 

 
 
 
 

 
Hodkova et al, 2005 

 
 

 
Pacientes HD / RCT 

cross-over (intervalo 

de 30 dias) 

 
 

4 sessões HD suplementadas 

com ferro intravenoso (62,5 mg 

de gluconato férrico de sódio a 

65 minutos da sessão 2º HD) 

ou vitamina E oral (200 mgs - 

NFD - por 7 dias antes de 2 

última sessão HD após 
intervalo) 

 

 
↑ geração de neutrófilos com 

administração de ferro 

↓ flutuação do metabolismo 

oxidativo de neutrófilos ↔ grau 

total de estresse oxidativo 

   ↔ grau total de estresse 

oxidativo 
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Uzum et  al, Pacientes de HD e 300 mg/dia de vitamina 

↓ fragilidade osmótica 

eritrocitária em pacientes em HD 

e DP 
 

2006 controle / RCT E (NFD) por 20 semanas 
↓ Peroxidação lipídica em

 
pacientes com HD 

 
 

 

 

Giannini et al, 2007 

Adultos jovens 

diabéticos tipo 1 com 

microalbuminúria 1200 mg de acetato D- 

↓ desequilíbrio oxidativo e 

antioxidativo. 

persistente / RCT 

crossover (intervalo 

de 4 semanas) 

αtocoferol por 24 semanas 
↔ taxa de excreção de albumina 

e microalbuminúria. 
 

 

 

Liang et al, 2007 Pacientes HD / RCT 
800 UI de α-tocoferol por pelo

 
menos 6 meses 

 

Pacientes  de  HD e 

↔ proteínas oxidativas 

circulantes 

 
↔ atividade SOD e GPX entre 

pacientes com HD e controle 

Antoniadi et al. 2008 

 

 

 

 
Mafra et al, 2009 

 
controle/ RCT 

 

 
 

Pacientes HD/ ensaio 

clínico 

500 mgs por dia de αtocoferol 
por 1 ano 

 

 

 
400 UI de α-tocoferol por 4 

meses 

↓ estado antioxidante total e 

atividade 

SOD 

↓ Concentração de LDL 

eletronegativo, TC e LDL-C 

 

 

 
Ramos et al, 2011 

 
Pacientes de 

tratamento 

conservador / RCT 

666 UI por dia de mix de 

tocoferol (α, γ, β e δ - % não 

detalhado) com 600mg de 

ácido lipóico alfa por 8 

semanas 

 

↔ biomarcadores de estresse 

oxidativo e inflamação 

 

 
 

RCT: Ensaio clínico randomizado; DRC: doença renal crônica; HD: hemodiálise; DP: diálise peritoneal; LDL: lipoproteína de baixa 

densidade; EPO: eritropoietina; TBARS: Substâncias reativas ao ácido thiobarbitúrico; NFD: Não mais detalhado; PUFA: Ácidos 

de gordura poli-insaturados; GPX: glutationa peroxidase; SOD: superóxido dismutase; CRP: Proteína C-reativa; LDL: lipoproteína 

de baixa densidade; TC: Colesterol total; LDL-C: lipoproteína de baixa densidade -colesterol; UI: unidades internacionais.
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Tabela 2 – Estudos com tocotrienol em pacientes com doença renal crônica. 

 
Referências Amostra/ Design Intervenção Resultados 

   

 
TRF (180 mg de tocotrienóis, 

40 mg de tocoferóis) ou 

placebo (0,48 mg de 

tocotrienóis, 0,88 mg de 

tocoferóis) / 16semanas 

 

↔ biomarcadores de estresse 

oxidativo e inflamação 

 

Daud et al. (2013) 

 

Pacientes HD / RCT 
↓ Concentração de LDL  

e TC 

   ↑ Concentração de HLD 

   ↓ Creatinina 

 
 
 

Koay et al (2021) 

 
Pacientes em 

tratamento 

conservador (estágio 

3) com nefropatia 

diabética / RCT 

 
 

TRF 400 mg/dia por 12 meses 

Efeito renal protetor com a 

melhora da taxa de filtração 

glomerular 

   ↔ biomarcadores TGF-β1, 

VEGF-A e albuminúria 

RCT: Ensaio clínico randomizado; DRC: doença renal crônica; LDL: lipoproteína de baixa densidade; ; HDL: 

lipoproteína de alta densidade; TGF-β: fator de crescimento transformador beta 1; VEGF-A fator de crescimento 

endotelial vascular A 

 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 
 

Avaliar os efeitos da suplementação de tocotrienol nos pacientes com doença 

renal crônica em tratamento conservador. 

 
3.2 Objetivos Específicos 

 

● Avaliar o estado nutricional dos pacientes; 

● Avaliar os níveis plasmáticos de citocinas inflamatórias. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1 Casuística 
 

Tratou-se de um estudo longitudinal do tipo ensaio clínico randomizado, duplo- 

cego e controlado por placebo. Foram selecionados 23 pacientes com DRC em 

tratamento conservador do Ambulatório de Nutrição Renal da Faculdade de Nutrição 

da UFF. Pacientes elegíveis de ambos os gêneros, previamente avaliados foram 
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convidados a participar da pesquisa. Aqueles que consentiram em participar, 

constituíram o grupo de estudo. A pesquisa foi realizada após assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido, conforme normas dos Comitês de Ética em 

pesquisa locais e exigidas pela Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 

(Conselho Nacional de Saúde), baseadas nas orientações da Declaração de Helsinki 

e da World Medical Association sobre pesquisa com seres humanos. 

Segundo o cálculo amostral feito para o estudo eram necessários 18 

pacientes (9 por grupo) para que o mesmo pudesse acontecer. Para o cálculo foi 

considerado um alfa de 0,05; beta de 0,9; p=0,05 e poder de teste de 90%. 

 

 
Figura 2: Fluxograma da seleção e participação dos voluntários na pesquisa 
 

 
 

Dados demográficos, clínicos e bioquímicos foram obtidos por análise do 

prontuário médico, por entrevista no momento das consultas/reconsultas ou coleta de 

material biológico (sangue). Todos os participantes foram previamente informados que 

participariam na qualidade de voluntários para a realização do trabalho e também 

sobre a utilização do material biológico que seria coletado em duas ocasiões distintas. 
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O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina/ UFF, 

número: 3.105.517 (Anexo I). 

 

4.2 Critérios de inclusão e não inclusão 

 
Foram incluídos no estudo pacientes com DRC com TFG entre 15 e 60mL/min, 

que ainda não tivessem sido submetidos à diálise, com idade entre 18 e 60 anos. 

Pacientes gestantes, fumantes, em uso de antibióticos nos últimos 3 meses que 

antecederam o estudo, suplementos antioxidantes e ingestão de pré, pró ou 

simbiótico, bem como em uso de antibióticos, além daqueles com doenças 

autoimunes e infecciosas, câncer, hepáticas e AIDS não foram incluídos no estudo. 

 

4.3 Delineamento Experimental 

 
Tratou-se de um estudo longitudinal clínico randomizado duplo-cego 

(randomized controlled trial – RCT). A randomização aleatória foi realizada por um 

estatístico independente utilizando o programa R Studio Version 1.1.463 para os 

grupos PUMPKIN (grupo 1) ou PEPPER (grupo 2), que representam placebo e 

tocotrienol-rich-fraction (TRF), respectivamente. 

 

Ao longo de três meses os pacientes foram suplementados com placebo ou 

TRF. A suplementação se deu na forma de cápsulas dispostas em blisters. A 

orientação passada aos pacientes foi da ingestão de 2 cápsulas ao dia, uma após o 

almoço e uma após a janta. A composição das cápsulas é apresentada na quadro 2. 

Ao longo do período de suplementação houve acompanhamento dos pacientes por 

meio de reconsultas, contato telefônico e aplicativos de mensagens. 

 

Figura 3: Delineamento do estudo 
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Quadro 2. Composição das cápsulas oferecidas aos pacientes com DRC. 
 

 

 
Cápsula 

 
Tocotrienol (mg) 

 
Tocoferol (mg) 

 
Total vitamina E (mg) 

 
Placebo 

 
0,48 

 
0,88 

 
1,36 

 
TRF 

 
180 

 
40 

 
220 

 
 

 
 

 

Os pacientes foram acompanhados por toda a pesquisa através das 

reconsultas, contatos telefônicos e por aplicativo de mensagens. Além disso, foram 

entregues informativos (Anexo 3) sobre a vitamina E, forma de uso e outras 

informações sobre a pesquisa (Figura 3). 
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Figura 3: Cápsulas oferecidas aos pacientes e informações sobre a pesquisa. 

 
Além disso, houve a realização de coleta de sangue, antropometria e realização 

de Recordatório Alimentar antes e após os três meses da suplementação. 

 

4.4 Avaliação do estado nutricional e da Ingestão alimentar 

 
Foi realizada avaliação da ingestão alimentar no início da intervenção e repetida 

ao final por meio do Recordatório Alimentar de 24 horas. A análise da ingestão de 

energia e macronutrientes foi estimada através do software DietWin®. 

Antes e após iniciar a suplementação, foi realizada a avaliação do estado 

nutricional por dados antropométricos de circunferência do braço, cintura e quadril, 

além de dobras cutâneas tricipital, biciptal, subescapular e suprailíaca, fita métrica e 

adipômetro do tipo Lange Skinfold Caliper (Cambridge Scientific Industries Inc.). Vale 

ressaltar que houve um único avaliador durante todo o projeto, para evitar erros inter 

avaliador. 

 

Além disso, em parceria com o Laboratório de Avaliação Nutricional da UFF 

(LANUFF), houve avaliação da composição corporal por meio do BOD POD. A partir 

dos dados de estatura e peso fornecido no BOD POD foi avaliado o estado nutricional, 

segundo o índice de massa corporal (IMC). Sendo a classificação de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS, 2000). 

 

4.5 Coleta de sangue e análises dos marcadores inflamatórios 

 
O sangue foi coletado no Laboratório de Nutrição Experimental (LABNE), 

localizado na Faculdade de Nutrição da UFF. As amostras foram coletadas no período 

da manhã, após jejum de 12 horas, em tubos Vacutainer® contendo ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA) com anticoagulante (1,0mg/mL). Após coleta, o 
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sangue foi levado para a Unidade em Pesquisa Clínica (UPC) e centrifugado a 3.500 

rpm por 15 minutos, a 4 Cº, para a obtenção do plasma, o qual foi distribuído em tubos 

do tipo eppendorfs® de polipropileno de 1,5mL identificados e separados em alíquotas 

para cada análise e conservados a –80°C para análises posteriores. 

 

4.6 Marcadores Inflamatórios e parâmetros de rotina 

 
Para a dosagem das citocinas inflamatórias IL-6 e TNF-α foram utilizados kits 

comerciais ELISA (R&D Systems®). A proteína C-reativa (PCR) foi determinada por 

quimioiluminescência no aparelho Bioclin no LABNE. Dosagens de uréia, creatinina, 

albumina, perfil lipídico, cálcio, potássio e fósforo plasmáticos foram determinados no 

aparelho Bioclin no LABNE. 

 

4.7 Análise Estatística 

 
O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para testar a distribuição das 

variáveis, sendo os resultados expressos como média ± DP (desvio-padrão), mediana 

(distância interquartílica) ou percentual, conforme adequado. Foi utilizado o Teste-t 

pareado ou teste de Wilcoxon para avaliar a diferença nas variáveis de interesse em 

decorrência da intervenção. O coeficiente de correlação de Pearson ou Spearmann 

foi considerado para avaliar a correlação entre as variáveis. Os testes foram fixados 

com valores de confiança em 95% (p < 0,05), sendo considerados significativos. As 

análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) versão 24.0. 

 
5. Resultados 

 
A Tabela 3 apresenta os dados gerais e de antropometria de cada grupo. Ao 

analisar o período pós suplementação, não foi observado diferença na composição 

corporal dos pacientes de ambos os grupos. 
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Tabela 3- Avaliação nutricional nos Grupos Placebo e TRF 
 
 

 
Parâmetros 

Placebo (n=11) TRF (n=12) P valor 

 
Idade (anos) 

 
60,8 ± 2,0 

 
61,5 ± 7,6 

 
0,822 

 
Homens (%) 

 
54,5 

 
58,3 

 
0,78 

 
Mulheres (%) 

 
45,5 

 
41,7 

 
0,91 

 
IMC (kg/m²) 

 
28,2 ± 1,5 

 
29,3 ± 7,6 

 
0,633 

 
MG (%) 

 
34,6 ± 3,0 

 
34,8 ± 6,0 

 
0,971 

 
MG (kg) 

 
26,4 ± 3,4 

 
27,6 ± 13,0 

 
0,836 

 
MLG (kg) 

 
49,4 ± 3,8 

 
49,2 ± 14,8 

 
0,975 

 
BMC total (g) 

 
2,4 ± 0,2 

 
2,3 ± 0,6 

 
0,767 

                IMC: índice de massa corporal; MG: massa gorda; MLG: massa livre de gordura; BMC: conteúdo mineral ósseo. 

 

Já a tabela 4 apresenta dados bioquímicos, como glicose, creatinina, ureia e 

ácido úrico de ambos os grupos antes da suplementação. 
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Tabela 4- Avaliação bioquímica do Grupo Placebo e TRF antes da suplementação. 
 
 

 
Parâmetros 

 
Placebo (n=11) 

 
TRF (n=12) 

 
P valor 

Glicose (mg/dL)  
91,7±5,8 

 
116,6±43,3 

 
0,121 

 
Creatinina (mg/dL) 

 

1,4±0,1 

 

1,9±0,5 

 

0,046 

 
Ureia (mg/dL) 

 

41,7±2,7 

 

56,4±18,9 

 

0,050 

 
Ácido úrico (mg/dL) 

 

5,6±0,8 

 

5,8±1,5 

 

0,0864 
 
 

 
 

Enquanto o colesterol total (CT) aumentou nos dois grupos, o HDL reduziu em ambos os 

grupos, após a suplementação, como demonstrado na tabela 5. 

 
Tabela 5. Efeitos da intervenção com tocotrienol sobre o perfil lipídico de pacientes 

com DRC em tratamento conservador. 

 
Parâmetros Placebo (n=11)  TRF (n=12)  

 Antes Depois P valor Antes Depois P valor 

CT (mg/dl) 202,5 ± 

123,4 

222,1 ± 137,0 0,021 165,1 ± 37,0 191,0 ± 42,9 0,031 

HDL-c (mg/dl) 59,7 ± 15,7 44,6 ± 14,9 0,001 51,2 ± 16,5 39,2 ± 13,1 0,000 

LDL-c (mg/dl) 97,3 ± 44,5 98,1 ± 36 0,90 101,2 ± 35,9 105,1 ± 30,6 0,570 

TAG (mg/dl) 136,7 ± 75,2 104 ± 51,1 0,076 241,5 ± 173,2 210,3 ± 155,9 0,803 

CT: coleterol total; HDL-c: colesterol da lipoproteína de alta densidade; LDL-c: colesterol da lipoproteína de baixa densidade; TAG: 
triacilgliceróis. 

 
O grupo TRF mostrou redução significativa de IL-6 de 20,8 (11,6 – 31) mg/dL 

para 11,1 (5,2 – 19,6) mg/dL, o que não foi visto no grupo placebo, como apresentado 

na tabela 6. 
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Tabela 6. Efeitos da intervenção com tocotrienol sobre parâmetros inflamatórios. 
 

Parâmetros  Placebo   TRF  

 Antes Depois P valor Antes Depois P valor 

TNF-a (pg/ml) 16,7 (10,4 - 

58,0) 

12,5 (7,5 - 

24,3) 
0,237 

7,5 (4,9 - 

18,4) 

10,8 (1,1 - 

90,4) 
0,917 

IL-6 (pg/ml) 
13,2 (7,5 - 

30,3) 

11,1 (7,4 - 

39,3) 
0,483 

20,8 (11,5 

- 31,0) 

11,1 (5,2 - 

19,2)* 
0,008 

 

 
6. DISCUSSÃO 

 
A inflamação está presente em todos os estágios da DRC, que sofre influência da 

dislipidemia, dos radicais livres, das espécies reativas de oxigênio e das citocinas 

inflamatórias. O estudo em questão teve como objetivo, além de observar o estado 

nutricional após a suplementação, modular a inflamação dos pacientes. Outrossim, 

nota- se a capacidade de reduzir a inflamação dos pacientes, com a diminuição da 

IL-6. Logo, nosso estudo possui achados que contribuem para melhor entendimento 

dos mecanismos e efeitos do tocotrienol nos pacientes com DRC, o que pode 

auxiliar em alternativas para redução da inflamação nesses pacientes. 

 

Ao olhar para a literatura atual e os estudos com a vitamina E, nota-se que a maior 

fração dela analisada é o tocoferol, principalmente por estar presente em 

concentrações superiores nos alimentos e ser mais comum nos suplementos 

alimentares (Packer & Fuchs, 1993; Dutta & Dutta, 2003; Shahidi & Camargo, 2016). 

Por esse motivo ela ganha destaque, sobretudo no início do século XXI, com uma 

ampla gama de estudos visando correlacionar a o tocoferol com a sua capacidade 

antioxidante e anti-inflamatória (Boaz et al., 2000; Islam et al., 2000; Kan et al., 2002; 

Rodríguez-Ribera et al., 2017), como também observar seus efeitos em pacientes com 

a doença renal crônica (Kan et al., 2002; Mafra et al., 2009; Mune et al., 2018). 

 

Em um estudo realizado por Islam et al., (2000) houve a suplementação de 

tocoferol em 800UI/dia por 12 semanas e puderam notar que o perfil lipídico não se 

alterou, porém, os pesquisadores apontaram que o tocoferol reduziu a suscetibilidade 

de oxidação do LDL, o que pode representar um aspecto positivo quanto a inflamação 
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de um paciente. Já no estudo do Grupo de Pesquisa em Nutrição Renal da UFF (Mafra 

et al., 2009), pacientes com DRC em hemodiálise foram suplementados por 4 meses 

com tocoferol na dose de 400UI/dia, tendo como resultado a redução significativa nos 

níveis séricos de LDL após a intervenção, o que sugere o poder do tocoferol em 

reduzir, além do risco cardiovascular para esse grupo de pacientes, a inflamação. 

 

No estudo de Kan et al. (2002), ao comparar pacientes com a DRC diabéticos 

dependentes de insulina e diabéticos não dependentes, percebeu-se que estes 

estavam em menor desbalanço oxidativo do que aqueles. Então, após o período de 

suplementação de tocoferol, os pacientes dependentes de insulina foram beneficiados 

pela capacidade antioxidante da vitamina E. 

 

Além disso, quando olha-se para os efeitos na inflamação, podemos ter resultados 

distintos. Lu et al., (2007) ao suplementarem pacientes com hemodiálise por 6 meses, 

dose de 800UI/dia, não encontraram diferença no sistema antioxidante depois da 

intervenção com essa dose de tocoferol. Da mesma forma, Ramos et al., (2011) após 

a suplementação de pacientes com DRC em tratamento conservador com mix de 

tocoferois (alfa, gama, beta e delta sem percentuais detalhados), na dose de 666UI 

por dia com 600mg de ácido alfa-lipóico por 8 semanas, não obtiveram mudanças 

entre os marcadores de estresse oxidativo ou inflamação. Coborrorando com os 

estudos anteriores, Mune et al. (2018), suplementaram 300mg de tocoferol em 40 

pacientes em hemodiálise por 3 meses, com washout de 10 semanas e não teve ação 

antioxidante e antiinflamatória após intervenção com tocoferol. 

 

Logo, percebe-se diante dos artigos expostos que ainda há divergência de 

achados, além de podermos encontrar um efeito pró inflamatório, se em quantidades 

excessivas. Por esse motivo, é importante estar atento a individualidade bioquímica e 

as necessidades de cada indivíduo, para que a quantidade segura não seja 

ultrapassada. Sob esse viés, o Panel on Dietary Antioxidants and Related Compounds 

do Institute of Medicine (2000) fixou que, para a população geral, o nível de ingestão 

superior tolerável (UL) da vitamina E seria de 1.000 mg (2.326 µmol) / dia sob qualquer 

forma de α-tocoferol suplementar, sem causar qualquer efeito maléfico à saúde. 

 

Embora haja hipóteses sobre a ação anti-inflamatória do tocotrienol (Sen et al. 

2007), há poucos estudos com essa fração da vitamina E. Em 2016 Grimm et al., 
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verificou que realmente o tocotrienol apresenta uma capacidade de combater as 

ações dos radicais livres nos neurônios de pacientes com Alzheimer, também 

reduzindo os níveis de colesterol. 

 

Até o final da pesquisa do presente Trabalho de Conclusão de Curso, quando se 

buscava na literatura estudos de tocotrienol em pacientes com a Doença Renal 

Crônica era encontrado somente um, realizado por Daud et al. (2013), com pacientes 

em diálise. Nele, os indivíduos foram suplementados por 4 meses, com a mesma 

quantidade do projeto em questão, e obtiveram como resultado somente alteração no 

perfil lipídico, não apresentando efeito na resposta inflamatória. Recentemente, foi 

publicado um estudo com pacientes com DRC e em tratamento conservador com a 

suplementação de tocotrienol (Koay et al., 2021), porém o objetivo maior do estudo 

não estava atrelado diretamente a análise de parâmetros inflamatórios dos 

pacientes, e sim em relação a progressão da doença. Nele foi encontrado um efeito 

benéfico aos pacientes com DRC, principalmente aos que encontram-se no estágio 

3, porém ainda são necessários estudos para elucidar melhor o achado. 

 

Com isso, é imperioso que cresçam os estudos com o tocotrienol, com o afã de 

obter maiores respostas de suas ações nos pacientes com DRC, principalmente 

quanto à inflamação. Os indivíduos acometidos pela DRC são naturalmente 

inflamados, em todos os estágios da doença, o que impacta significativamente a 

qualidade de vida, principalmente contribuindo para o surgimento de complicações e 

intensificando a progressão da DRC. (Shimazui et al., 2019; Salisbury & Bronas, 2015; 

Liguori et al., 2018). Por esse motivo, cresce a tentativa de modular a inflamação por 

uma via não medicamentosa, com alimentos ricos em compostos bioativos ou 

nutrientes específicos, como castanha do Pará, açaí e amido resistente, por exemplo. 

(Esgalhado et al., 2018; Alvarenga et al., 2018; Martins et al., 2018; Silva et al., 2019). 

 

Além disso, a redução da IL-6 nesse estudo pode alinhar-se mais uma vez com o 

papel anti-inflamatório do tocotrienol. Ao examinar a estrutura molecular dessa parte 

da vitamina E e compará-la com o tocoferol, nota-se uma ramificação menor e uma 

cadeia principal insaturada, o que acarreta em menor toxicidade, pois possui um maior 

caráter lipofílico, penetrando melhor em tecidos gordurosos e nas membranas 

plasmáticas, além de ser degradado em carboxicromanóis (Chin et al., 2018; 
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Upadhyay & Misra, 2009; Peh et al., 2016). Essa característica do tocotrienol, pode 

permitir melhor atuação nas células e tecidos, tornando mais fácil a sua ação 

antioxidante. 

 

Ao atentar-se para o estudo em questão, pode-se levantar algumas limitações. 

Dentre elas podemos destacar: o número de pacientes voluntários. Além de nem todos 

os pacientes convidados para fazerem parte do estudo terem aceitado, alguns foram 

eliminados, já que através de um controle semanal, foi possível identificar quem 

estava suplementando corretamente. Ademais, seria impossível isolar somente a 

DRC, visto que os pacientes apresentavam outras doenças associadas e em uso de 

outros medicamentos. Nota-se, pois, que esse estudo é vital para abrir caminho a 

outros futuros, com mais indivíduos participantes, a fim de confirmar e sustentar os 

achados até o momento. 

 

Outro ponto importante de destacar é sobre os benefícios que o tocotrienol pode 

oferecer aos pacientes com DRC e em tratamento conservador, salientando a 

importância de mais pesquisas nessa área. Eles são amplamente prejudicados pela 

inflamação, a qual contribui para a progressão da doença e o risco de outras 

complicações. Nesse sentido, o tocotrienol tem chances de ser uma alternativa não 

medicamentosa para atenuar o estresse oxidativo, visto que os tratamentos não 

medicamentosos devem ser priorizados, principalmente quando é de fonte alimentar 

(Mafra et al., 2020). 

 

Com isso, o estudo em questão contribuirá para futuras pesquisas relacionadas a 

modulação da inflamação em pacientes com DRC em tratamento conservador, sendo 

achado somente um estudo, até o momento, com o tocotrienol e esse público na base 

de dados do Pubmed. 

 

7. CONCLUSÃO 

 
Portanto, diante dos resultados, nota-se que a suplementação de tocotrienol não 

teve impacto na composição corporal e no estado nutricional dos pacientes presentes 

no estudo. Igualmente, os exames bioquímicos não sofreram alterações significativas 

após o período analisado. Ao olhar o perfil lipídico dos pacientes, não houve 

modificação em relação às concentrações de LDL e HDL. 
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Quanto a marcadores inflamatórios, a redução da IL-6 no grupo do tocotrienol 

indica um papel eficaz contra a inflamação, atenuando-a nos pacientes renais 

crônicos em tratamento conservador. 

 

Com isso, os resultados presentes nesse estudo revelam que a suplementação da 

vitamina E, na forma de tocotrienol, pode ser uma intervenção não medicamentosa 

interessante e eficiente nos pacientes com a Doença Renal Crônica em tratamento 

conservador. Contudo, é imperioso que mais estudos sejam realizados para 

corroborar com esses achados. 
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9. ANEXOS 

 
 

9.1. Comprovante de submissão do projeto ao Comitê de Ética. 
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9.2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Efeitos da suplementação com tocotrienol sobre a inflamação, 

estresse oxidativo e perfil da microbiota intestinal de pacientes com doença renal 

crônica em tratamento conservador 

Pesquisadores Responsáveis: Denise Mafra e Liana de Araújo Trugilho 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 985683003 - (21) 98153-0707 

Outras formas de contato com o pesquisador: dmafra30@gmail.com ou 

litrugilho@hotmail.com 

Nome do voluntário: 
 
 

Idade:  anos R.G.    

Responsável legal (quando for o caso): 
 
 

R.G. Responsável legal:    

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Efeitos da 

suplementação com tocotrienol sobre a inflamação, estresse oxidativo e perfil da 

microbiota intestinal de pacientes com doença renal crônica em tratamento 

conservador”, de responsabilidade do pesquisador Liana de Araújo Trugilho. 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo avaliar os efeitos da suplementação de 

vitamina E, uma vitamina que tem propriedades antiinflamatórias e antioxidantes, 

sobre condições como a inflamação e o estresse oxidativo, que são bastante comuns 

nos pacientes com doença renal. Com este estudo teremos a oportunidade de 

investigar os efeitos benéficos da vitamina E e a diminuição das chances de 

desenvolvimento de complicações da doença. Avaliaremos também, seus hábitos 

alimentares e seu estado nutricional, o que já é feito de rotina no ambulatório. 

Para isso, iremos distribuir os voluntários, através de sorteio, em dois grupos 

denominados. Você receberá cápsulas contendo tocotrienol ou placebo e deverá 

mailto:dmafra30@gmail.com
mailto:litrugilho@hotmail.com
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ingerir 2 vezes ao dia, uma cápsula após as principais refeições (almoço e jantar), 

durante 6 meses. Os profissionais envolvidos diretamente no estudo e os voluntários 

não poderão tomar conhecimento de qual cápsula será fornecida aos grupos. 

Uma amostra de seu sangue será coletada antes e após 3 e 6 meses de 

suplementação, na Unidade de Pesquisa Clínica – HUAP. A amostra será coletada no 

período da manhã após jejum de 12 horas. Além disso, será solicitado ao senhor (a) 

uma amostra de fezes nos mesmos momentos das coletas de sangue para sabermos 

se a ingestão da vitamina E alterou o tipo de bactérias presentes no intestino dos 

voluntários que a receberam. 

A coleta do sangue será realizada por profissional capacitado, enquanto a avaliação 

do estado nutricional, como medição do seu peso e dobras cutâneas e o inquérito 

alimentar, é procedimento rotineiro que o senhor (a) já está acostumado (a). Também 

incluiremos na avaliação nutricional a análise da sua composição corporal por meio 

de métodos como o DXA, o BodPOD e a bioimpedância, que não são invasivos, não 

costumam fornecer desconfortos ou riscos aos usuários e são de baixo tempo de 

realização. 

Quanto a possíveis efeitos colaterais da ingestão das cápsulas, os trabalhos 

realizados em humanos relataram que a dosagem de vitamina E a ser ofertada é 

segura. No entanto, no presente estudo, como estaremos em constante contato com 

o senhor (a), se houver algum relato 53 
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de desconforto ou algum outro efeito colateral que possa estar relacionado à ingestão 

da vitamina E, a sua suplementação será imediatamente suspensa. 

A pesquisa contribuirá para a busca de melhor qualidade de vida e menor risco à 

saúde dos pacientes com doença renal. 

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 

e Liana de Araújo Trugilho, telefone: 985683003/ 981530707 ou email: 

dmafra30@gmail.com/ litrugilho@hotmail.com., além dos profissionais que já te 

acompanham no ambulatório. Você também tem a liberdade de não querer 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) pelo pesquisador responsável e por você. 

mailto:litrugilho@hotmail.com
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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 à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: E.mail: 

etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189 

Eu,   , RG nº 

  declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu,   , RG nº 

  , 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) 

mailto:etica@vm.uff.br

