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Introdução
...”O potencial de modular a atividade do sistema imune através da intervenção com nutrientes
específicos é denominado imunonutrição. Este conceito pode ser aplicado em qualquer situação na
qual a alteração do fornecimento de nutrientes é utilizada para modificar a resposta inflamatória e
imune nos animais...” Calder (2008).
Segundo Calder (2008), em humanos a imunonutrição tornou-se estreitamente associada a
tentativa de melhorar o curso clínico dos pacientes criticamente doentes e cirúrgicos, que muitas vezes
exige uma fonte exógena de nutrientes fornecidos de forma parenteral ou enteral. Em situações
associadas à imunossupressão os riscos de morbidade e mortalidade devido á infecção são
aumentados. Desta forma, melhorar a função imune durante este período pode reduzir as complicações
devido à infecção. Estando as estratégias de imunonutrição em humanos relacionadas à redução da
resposta inflamatória evitando a posterior imunossupressão compensatória.
Substratos com ação imunomodulatória foram identificados em macro e micro nutrientes. O
modo de ação individual dos substratos imunomodulatórios e seus efeitos clínicos são pesquisados nas
diferentes espécies animais (Suchner et al. 2000).
McCowen e Bistrian (2003) avaliaram experimentos clínicos em humanos e após uma metaanálises identificaram que a melhora imune pode ser obtida com adição de ácidos ômega-3, arginina e
nucleotídeos adicionados em formulas nutricionais completas. Os maiores efeitos dos tratamentos
foram observados na redução de complicações infecciosas especialmente em casos cirúrgicos de
câncer e traumas gastrointestinais. Resultados diversificados indicam que seus efeitos estão
diretamente relacionados à necessidade de um consumo mínimo de imunonutrientes para redução
efetiva de processos infecciosos. Quando a ingestão é baixa, os imunonutrientes são utilizados de
forma semelhante que os controles isoprotéicos. A utilização de práticas para aumentar o consumo
enteral foram efetivas na resposta ao uso de imunonutrientes. O que revela a complexa relação entre a
nutrição e imunidade nas diferentes espécies. Alvo de recentes pesquisas na área de produção de
suínos como forma de melhorar os resultados zootécnicos e sanitários, a imunonutrição envolve
conceitos relacionados o uso de produtos que favorecem a imunidade e a saúde animal.
Para o entendimento adequado desta área vamos abordar os conceitos de
nutrição e
imunologia, suas interrelações e nutrientes e/ou nutrecinas com ação de imunomodulação em
suínos.
Nutrientes x nutrecinas
Segundo Adams (2007), os nutrientes são importantes para o crescimento e saúde dos animais
e devem ser fornecidos em quantidades adequadas. Como nutrientes incluem: os carboidratos, as
gorduras, as proteínas com 9 aminoácidos essenciais, 17 minerais e 13 vitaminas que devem ser
obtidos a partir da ingestão de alimentos.
Os nutrientes apresentam como característica fundamental serem constituintes essenciais do
organismo e uma deficiência destes nutrientes rapidamente transforma-se em doença por deficiência.
No organismo animal os nutrientes apresentam diversas funções incluindo suprimento de energia para
atividade celular e fontes de matérias primas para a síntese de novas estruturas celulares.
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Mas entende-se que o alimento não é uma simples coleção de nutrientes, mas uma fonte
inumerável de moléculas diferentes, algumas das quais podem ser tóxicas e muitas destas apresentam
atividade bioativa.
Seguindo este conceito, os componentes dos alimentos podem ser classificados como
nutrecinas, componentes nutritivos, componentes bioativos e alimentos bioativos (Adams, 2007).
Revelando que o grupo de moléculas compreendidas nos nutrientes e nas nutrecinas não é exclusivo
de um grupo, conforme apresentado na Figura 1.
Como exemplo clássico os ácidos graxos e ácidos orgânicos contribuem como fonte de
energia as células atuando como nutriente, e também exercem efeitos distintos sobre o equilíbrio de
bactérias apresentando uma ação bioativa.
Por definição, as nutrecinas são os componentes bioativos presente nos alimentos funcionais
que podem exercer influencia no status imune, virulência a patógenos, proliferação de células, danos e
reparos ao DNA e extresse oxidativo de células. Todos estes tem impacto na manutenção da saúde e
prevenção de doenças tornando-se essencial elucidarmos as funções dos alimentos a nível celular
(Adams, 2007).
Considerando o consumo continuo de nutrientes e nutrecinas em diferentes programas de
alimentação, estes exercem efeitos contínuos no trato gastrointestinal e efeitos internos a nível celular.
As bases da nutrição e saúde demonstram que existem múltiplas interações entre nutrientes,
nutrecinas e genoma, no nível de DNA, RNA, proteínas e metabolitos. (Roche, 2006).
Sistema imune x imunidade
O termo imunidade é derivado da palavra latina immunitas, que se refere a proteção contra
processos legais que os senadores romanos tinham durante seu mandado. Historicamente, imunidade
significa proteção contra doenças, em particular contra doenças infecciosas. As células e moléculas
responsáveis pela imunidade formam o sistema imune e sua resposta coletiva e coordenada a
introdução de substâncias estranhas é chamada de resposta imunológica.
Os principais aspectos considerados do sistema imune são estrutura e função da barreira de
mucosa, função de defesa celular e resposta inflamatória local e sistêmica. (Suchner et al. 2000).
Esquema geral do sistema imune apresentado por Surai (2002) está apresentado na figura 2.
O sistema imune fornece a defesa contra moléculas estranhas ao organismo. O nível de
estimulação deste órgão é necessário para a saúde. Estímulo excessivo do sistema imune ocorre em
desafio de doença ou exposição a alta pressão microbiana especialmente em ambientes com baixa
sanidade, estimulação elevada do sistema imune afeta as rotas homestásicas que regulam o
metabolismo, partição de nutrientes, comportamento, termorregulação e a atividade do eixo
hipotálamo, pituitária adrenocortical. Conseqüências importantes da excessiva imunoestimulação
incluem produção de citocinas pro-inflamatórias IL-1β, IL-6, TNFα e IFNα/β, ativação de respostas de
fase aguda, febre, inapetência, reabsorção de aminoácidos muscular, redirecionamento de nutrientes
utilizados na produção de carne, leite e para a produção de proteína de fase aguda do anabolismo do
fígado e estimulo a produção de leptina (Colditz, 2002).
A resistência imunológica a doenças no sistema de produção animal ocorre com um custo no
redirecionamento de nutrientes dos tecidos de produção.
Segundo Adams (2007), problemas de saúde podem apresentar várias origens e requerem
múltiplas soluções. A manutenção da saúde contra desafios de doenças podem ser considerados e a
partir da compreensão de dois conceitos:
Resistência - refere-se a habilidade de vários sistemas de proteção como pele e sistema imune
em excluir e remover os patógenos do corpo sem causar as doenças.
Resiliência refere-se à habilidade do animal de manter a produtividade durante desafios de
infecção. O que significa que animais infectados podem continuar a crescer e apresentar boa eficiência
produtiva.
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Imunonutrição e imunonutrientes
Imunonutrição é a modulação de atividades do sistema imune em animais através de nutrientes
e ou alimentos específicos em quantidades adequadas objetivando resistência e ou melhora de
infecções e ou doenças (Grimble, 2001).
Informações sobre a influência da nutrição na função imune geralmente são demonstradas pelo
fato da subnutrição resultar bem deficiências imunológicas. Sem uma adequada nutrição o sistema
imune é claramente deprimido de componentes necessários a uma resposta imune efetiva.
Os animais são continuamente alimentados, o efeito da ingestão de alimento e
consequentemente nutrientes e nutrecinas são expressos em duas esferas e ou locais, um externo
representado pelo trato gastrointestinal e outro interno após a digestão e passagem do alimento do
lúmen intestinal para os tecidos corporais.
Desta forma pode-se verificar a complexa interação entre nutrientes, nutrecinas na nutrição
interna e externa. A nutrição externa no trato gastrointestinal tem impacto significativo na saúde e
proteção a organismos invasores, influenciando a microflora, fisiologia digestiva, estimulação imune e
inflamação.
Poucos parâmetros imunológicos são mensurados para a avaliação do status do sistema imune
e estão relacionados a desafios antigênicos, numero de leucócitos, mobilidade, balanço oxidativo,
atividade protéica, produção de anticorpos e liberação de interleucinas (Powell et al. 2000). Segundo
os autores o decréscimo da proliferação de leucócitos e atividade de fagocitose resulta em redução da
expansão de clones de linfócitos para microorganismo específicos e eliminação vigorosa de
microrganismos, a alteração no balanço oxidativo altera o ciclo de vida celular e as proteínas tem
papel vital sobre anticorpos, citocinas, proteínas de fase aguda, componentes do sistema complemento,
fatores de transcrição e enzimas, alteração no balanço oxidativo altera o ciclo de vida celular. As
principais respostas imunes associadas a nutrição descritas por Bertola e Meneses (...) são:
alterações da imunidade celular e produção de anticorpos;
alterações de linfócitos T;
alterações na secreção de citocinas antiinflamatórias e proinflamatórias;
alterações funcionais das imunoglobulinas;
produção e atividade funcional dos componentes do sistema complemento;
manutenção de barreiras epiteliais e mucosas.
Uma vez que os sistemas digestivo e imune estão interligados, e podem ser influenciados
através da ação externa e interna dos nutrientes e/ou nutrecinas. As alterações descritas acima ocorrem
por efeito direto e ou indireto. Exemplos:
1) As nutrecinas e ou imunonutrientes com ação direta sobre a população microbiana benéfica e
patogênica favorecem ou não a resposta imune local.
2) A ativação do sistema imune pode alterar a demanda por nutrientes não essenciais fazendo com
que em determinadas circunstâncias estes tornem-se condicionalmente essenciais.
3) Em condições de consumo restrito em função de estresse a demanda por nutrientes específicos
pode ser alterada sendo a resposta ao uso de nutrientes e nutrecinas distinta quando comparada
a suplementação em condições adequadas.
4) As nutrecinas e ou imunonutrientes podem exercer modulação direta em processos
inflamatórios ou antiinflamatórios mediados pelo sistema imune iniciando a ação local no
intestino.
Um ponto importante é a diferenciação da nutrição baseada em saúde dos tratamentos
farmacológios, que esta no fato de que as moléculas farmacêuticas devem curar ou eliminar uma
doença em particular quando se conhece um status de doença. Já o programa de nutrição baseado na
saúde tem como ponto de inicio a saúde dos animais sendo o objetivo sua manutenção.
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Nutrientes e nutrecinas com ação imune
Resumo de conseqüências imune da privação de nutrientes foi apresentado por Powell et al.
(2000), considerando estudos em humanos, ratos e camundongos e estão descritos na tabela 1.
Para suínos, Ribeiro et al. (2008) fizeram considerações sobre características de dietas e
nutrientes utilizados na nutrição de leitões que tem papel especifico na imunomodulação, destacando
os níveis de energia da dieta, proteína, lipídeos, minerais, vitaminas, zinco, selênio, cromo, cobre,
ferro, vitamina E, vitamina C.
Em artigo sobre saúde intestinal, Bandeira et al. (2010), citam como substâncias
potencialmente envolvidas na promoção da saúde intestinal: probióticos, prebióticos, betaglucanos,
nucleotídeos, ácidos orgânicos, inulina, ácidos láctico, cobre, zinco, poliaminas, glutamina, tributirina,
lactitol, bromelina e os óleos essenciais. Uma vez que estes atuam na melhoria da saúde intestinal
podem exercer efeito direto e ou indiretos sobre a imunidade dos animais.
O efeito de alguns nutrientes e nutrecinas com ação imune estão descritos a seguir. É
importante considerarmos que seus efeitos e respostas estão relacionados a idade do animal, condição
sanitária, estágio de produção e condição nutricional. A lista não é exaustiva, apresentamos aqui o
modo de ação de alguns nutrientes e ou nutrecinas e pesquisas comprovando as alterações no sistema
imune.
Vitamina C: Contribui na manutenção das barreiras naturais contra as infecções aumentando
a produção de interferon, potencializando a imunidade. Fortifica a atividade imunológica dos
leucócitos, aumenta a produção das células de defesa e a resistência do organismo.
Vitamina E: Aumenta a resposta imunológica. A deficiência resulta em redução do poder
bactericida de leucócitos e linfócitos, menor produção de imunoglobulinas, redução da resposta imune
mediada por células, menor produção e funcionamento de citocinas. A suplementação com doses
supra fisiológicas de vitamina E aumentam o poder de fagocitose e a resposta imune humoral e
celular. Participa na formação dos glóbulos vermelhos; age como antioxidante e protege as membranas
celulares. A vitamina E atua na prevenção de danos de radicais livres e produtos de peroxidação
lipídica, auxilia a manutenção da integridade estrutural das células, incluindo células imunes. Em
animais a deficiência de vitamine E promoveu supressão da função de células B, produção de
imunoglobulinas, resposta de linfócitos T, função e produção de citocinas e linfocinas. A
suplementação com vitamina E aumentou as resposta imune celular uma vez que reduziu a síntese de
prostaglandinas, estimulou a atividade de células T e aumentou a função dos macrófagos.
Vitamina A: Papel essencial nas infecções e na manutenção da integridade da superfície das
mucosas (barreiras naturais contra as infecções). A deficiência de vitamina A está associada ao
aumento da susceptibilidade a infecções. A deficiência acarreta redução do tamanho do timo e do
baço, menor atividade de células natural killer, redução da produção de interferon e da resposta de
hipersensibilidade cutânea tardia, menor atividade de macrófagos e redução da proliferação linfócitos.
Ferro: O ferro é um mineral necessário para praticamente todas as células vivas, pois
participa de diversas reações químicas incluindo o processo de obtenção de energia e o processo de
multiplicação celular. A ação das células da imunidade natural, neutrófilos e macrófagos, diminuem
quando ocorre deficiência de ferro. A deficiência de ferro pode causar diminuição da proporção de
linfócitos T no sangue, a atrofia do timo, órgão que produz os linfócitos T. A multiplicação de
linfócitos B também fica prejudicada em condições de deficiência de ferro. A sobrecarga de ferro,
causada por super dosagem, pode também comprometer a atividade do sistema imune. A redução da
proporção de linfócitos T pode ser observada nessas situações. (Santos,...)
Zinco: É o segundo elemento traço mais abundante nos mamíferos e aves. Sendo componente
de mais de 300 enzimas. A carência influi no sistema imunológica e afeta fundamentalmente os órgãos
linfóides. A deficiência de zinco resulta em extensivo dano aos linfócitos T, com atrofia do timo,
alteração da síntese de linfócitos, resultando em marcada imunossupressão. Implica também em
alterações epidérmicas associadas à maior penetração de agentes (Surai, 2005).
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Selênio: O déficit de selênio afeta à imunidade, estando diminuída, entre outros, a atividade
bactericida, a resposta dos anticorpos e o desenvolvimento de linfócitos. Os efeitos da deficiência de
selênio sobre o sistema imune foram intensamente estudados em animais e incluem a redução a
resistência a infecções virais e microbianas, inibição da função de neutrófilos, decréscimo da produção
de anticorpos, redução da proliferação de linfócitos T e B, inibição da citotoxicidade de células T e
natural killer enquanto a suplementação elimina os efeitos e ou melhora a atividade imunológica.
O selênio é essencial para a eficiente e efetiva ação do sistema imune em humanos e animais.
A bioquímica celular do selênio é um sistema complexo que envolve a expressão de diversas proteínas
contendo selênio, a maioria delas já caracterizadas. Sugere-se que os efeitos antioxidantes do selênio
sejam mediados pela glutationa peroxidase que remove os lipídeos hidroperoxidados tóxicos e os
peróxidos de hidrogênio. O selênio age como antioxidante no espaço extracelular, citosol da célula e
em associação com a membrana celular (Arthur et al. 2003). Linfócitos deficientes em selênio são
menos capazes de proliferar frente a mitogeno e nos macrófagos a síntese de leucotrienos B4 essencial
para a quimiotaxia dos neutrófilos fica prejudica. O sistema humoral também é afetado pela
deficiência de selênio, como exemplo títulos de IgM ,IgG e IGA decresceram em ratos e IgG e IgM
decrescerem em humanos com deficiência de selênio .
Glutamina: Extensa revisão sobre o uso e efeito da glutamina e glutamato podem ser
consultadas em Yi e Alle (Ajinomoto) e Freitas e Pena (2006). A glutamina é importante na
gliconeogênese, síntese de uréia, homeostase do pH, neurotransmissão, diferenciação e crescimento
celular Segundo Cynober, 1999). A glutamina é utilizada em altas taxas por células isoladas do
sistema imune, como linfócitos, macrófagos e neutrófilos, além de ser importante para a proliferação
de linfócitos e produção de citocinas, atividades de fagocitose e secreção dos macrófagos e morte
bacteriana pelos neutrófilos (Newsholme, 2001).
Em revisão Roth (2008) aborda os efeitos não nutricionais da glutamina onde destaca: que a
glutamina é o aminoácido livre mais abundante do corpo humano, apresenta papel nutricional
importante como constituintes de proteínas e na transaminação de aminoácidos. A glutamina tem
capacidade regulatória na modulação do sistema imune e celular. A deficiência de glutamina reduz a
proliferação de linfócitos, influencia a expressão de marcadores de ativação superficial em linfócitos e
monócitos, afeta a produção de citocinas e estimula a apoptose. A suplementação com glutamina
parece ter um efeito positivo no metabolismo da glicose no estado de resistência à insulina. A
glutamina influencia uma variedade de diferentes percursos moleculares, como exemplo temos a
estimulação da formação de proteínas de choque térmico 70 nos monócitos, melhorando a estabilidade
do mRNA, influencia o potencial redox da célula, melhorando a formação de glutationa, induz efeitos
anabolizantes celulares entre outros.
Arginina: Aumenta o número de células TCD 4, atividade das células natural killer e
citotoxicidade de macrófagos, precursor do óxido nítrico o qual induz a ação de várias células de
defesa, combatendo infecções causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários e vermes.
N-Acetil cisteína: A cisteína é um componente da glutationa. Concentrações da glutationa no
fígado, pulmões, intestino delgado diminuem nos processos inflamatórios, podendo ser prevenidas
pela administração de cisteína A glutationa intensifica a atividade de linfócitos T e da imunidade
mediada por células.
Ácidos graxos poli insaturados (PUFAS): Alvo de inúmeras pesquisas nos últimos 25 anos,
atualmente é sabido que o balanço dietético de lipídeos pode influenciar e alterar respostas
inflamatórias em humanos e animais. Segundo Calder (2010), a ingestão de PUFA influencia o
complexo de lipídeos, lipoproteínas, metabólitos e a concentração de hormônios que influenciam
processos inflamatórios. O alto consumo de ácido linoléico favorece o aumento do conteúdo de ácido
araquidônico (AA) nos fosfolipídios das membranas celulares, aumentando, consequentemente, a
produção de prostaglandina (PG) E2 e leucotrieno (LT) B4, por meio das vias enzimáticas da
ciclooxigenase (COX) e 5-lipoxigenase (5-LOX), respectivamente (Garofolo e Petrilli, 2006).
Já a ingestão de fontes de lipídeos como óleo de peixe introduz EPA nos fosfolipídios das
membranas, inibindo o metabolismo do ácido arquidônico por competição pelas mesmas vias
enzimáticas (COX e 5-LOX), promovendo a formação de PGE3, em vez de PGE2, e LTB5, em vez de
LTB4, que são mediadores inflamatórios menos ativos. O ácido linoléico é precursor da síntese de
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eicosanóides da série par, com características pró-inflamatórias, como o tromboxano A2 (TXA2), as
PGI2 e PGE2 e os LTB4 (James et al. 2000; Kelley, 2001). As PGE2 e os LTB4 são os mediadores
que possuem o maior potencial pró-inflamatório. A PGE2 induz à febre, promove vasodilatação,
aumenta a permeabilidade vascular e potencializa a dor e o edema causados por outros agentes, como
bradicinina e histamina. Por outro lado, a PGE2 inibe a produção do TNF-α e IL-1, apresentando,
nesse aspecto, característica antiinflamatória. Tem potencial imunossupressor, pois inibe a
proliferação de linfócitos, a atividade das células natural killer e a produção de IL-2 e interferon
(IFN)-α. O LTB4 aumenta a permeabilidade vascular, o fluxo sangüíneo e a quimiotaxia dos
leucócitos, induz à liberação de enzimas lisossomais e aumenta a produção de espécies reativas de
oxigênio e de TNF-α, IL-1 e IL-6. Em todos esses aspectos, o LTB4 é pró-inflamatório (Calder, 2003,
Grimble, 2002). Os tromboxanos (TX) também provêm do metabolismo dos eicosanóides. Entre eles,
o TXA2 é o principal subproduto do AA, promovendo agregação plaquetária, adesão leucocitária e
contração da musculatura lisa19. Por outro lado, como apontado anteriormente, o aumento da oferta de
ácidos graxos da família ômega-3, como o ácido linolênico (C18: 3) ou de EPA e de DHA, favorece a
síntese de eicosanóides da série ímpar, como a PGE3, TXA3 e LTB5, que possuem características
antiinflamatórias.
Os ácidos graxos influenciam a inflamação através de uma variedade de mecanismos; muitos
destes são mediados por, ou pelo menos associados, a alterações na composição de ácidos graxos das
membranas celulares. Alterações na composição da membrana celular podem modificar a fluidez
membrana, sinalização celular pode levar a alteração na expressão dos genes e no padrão de produção
de mediador de lipídeos das células. Células envolvidas na resposta inflamatória são normalmente
ricas em ácido graxo araquidônico n-6, mas o conteúdo de ácido araquidônico e dos ácidos graxos n-3
EPA e DHA podem ser alterados através de administração oral de EPA e DHA. EPA e DHA dão
origem a resolvinas recém-descobertas que são antiinflamatórias. O aumentou no conteúdo de EPA e
DHA (e redução no conteúdo de acido araquidônico), resultou em mudança no padrão de produção de
eicosanóides e provavelmente também de resolvinas. Assim, a composição de ácidos graxos de células
inflamatórias influencia sua função, e o conteúdo de ácido araquidônico, EPA e DHA parece ser
especialmente importante (Calder, 2010).
Nucleotídeos: - os nucleotídeos otimizam as funções de células T e das células natural killer.
Melhoram a função imune nas barreiras de mucosa, produção de anticorpos, fagocitose e resistência a
patógenos. Os nucleotídeos são nutrientes essenciais, envolvidos com o desenvolvimento, reparação
do trato gastrointestinal, desenvolvimento do músculo esquelético, função cardíaca e resposta imune.
Nutricionalmente, os nucleotídeos não são considerados como essenciais, pois são sintetizados
pela “via de novo” pelo organismo utilizando aminoácidos como precursores ou por via de salvamento
a partir da degradação de aminoácidos e nucleotídeos da dieta. Porém, quando ocorre crescimento
rápido, doença e consumo limitado de nutrientes ou distúrbio endógeno os nucleotídeos dietéticos são
considerados de grande importância para o organismo, pois podem disponibilizar bases e nucleosídeos
para ser utilizada imediatamente na síntese de nucleotídeos, via salvamento. Essa via é extremamente
importante para tecidos e órgãos cuja síntese de nucleotídeos é eficiente, sendo assim, necessária à
suplementação dos nucleotídeos nas dietas. Além disso, os nucleotídeos dietéticos participam da
divisão celular, do crescimento celular e da modulação do sistema imunológico, e ajudam na
manutenção da saúde intestinal reduzindo a incidência de doenças entéricas (Rossi et al., 2007).
A ativação dos linfonodos é acompanhada pelo aumento da síntese dos ácidos nucléicos. Os
linfócitos apresentam capacidade limitada para a síntese dos nucleotídeos, seja por via de novo ou por
via de salvamento (Uauy, 1994). É necessária a suplementação de nucleotídeos na dieta para a
manutenção normal do sistema imunológico. É mais barato para o organismo usar nucleotídeos
dietéticos do que sintetizá-los via de novo, onde os aminoácidos que seriam utilizados na síntese
protéica são destinados a síntese de nucleotídeos (Rutz et al. 2006).
Proteínas funcionais: no grupo das proteínas funcionais estão ingredientes ricos em proteína
e ou energia cujo efeito sobre os animais estão diretamente relacionados à presença de nutrientes não
essenciais, peptídeos e ou componentes nutrecinas independente de sua composição de nutrientes
essenciais. Neste grupo destacam-se: plasma desidratado por spray-dried, extrato de levedura
desidratado por spray dried, proteína e subprodutos de leite, entre outros.
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Seus efeitos como alimentos funcionais são validados em estudos onde o fornecimento de
dietas isonutritivas em nutrientes essenciais, com a inclusão de diferentes fontes promove
desempenhos distintos aos grupos de animais tratados, alteração no desenvolvimento da mucosa
intestinal e nos parâmetros imunológicos direta ou indiretamente.
Plasma desidratado: Em estudos com plasma desidratado por spray-drier foi demonstrado
que seus efeitos podem estar relacionados a presença de imunoglobulinas e aminoácidos
condicionalmente essenciais. Em artigo de Campbell et al. (2008) foram abordados aspectos do uso de
plasma sobre a resposta imune em suínos.
Extrato de levedura: Os efeitos positivos do uso de extrato de levedura tanto em humanos
como em animais são justificados pela presença de aminoácidos condicionalmente essenciais como
arginina e glutamina, nucleotídeos, vitaminas do complexo B e inositol, os quais atuam favorecendo o
sistema imune como descrito anteriormente. Pesquisas realizadas por Spring (2001) e Maribo (2001),
mostraram os efeitos positivos do uso de extrato de levedura em substituições a diferentes fontes de
proteína como proteína de batata e farinha de peixe. Trabalho realizado por Carlson et al. (2005) na
Universidade de Missouri, evidenciou os efeitos positivos do uso de ingredientes específicos extrato
de levedura e plasma na ração de leitões sobre o desenvolvimento da mucosa intestinal, desempenho
dos leitões na fase de creche e efeito residual dos tratamentos sobre o desempenho até a terminação.
Proteína do leite: A utilização de produtos lácteos como imunomodulador tem sido
amplamente estudada. De acordo com Sgarbieri (2004), os efeitos benéficos do leite estão
relacionadas a presença de imunoglobulinas que permanecem quase que integralmente no soro e
continuam a desempenhar função importante, não somente no sistema gastrointestinal mas
sistemicamente em todo o organismo. O autor cita estudos realizados no Canadá, onde foi
demonstrado que o fornecimento de leite ao mesmo tempo em que promoveu aumento significativo da
produção de imunoglobulina havia um aumento correspondente do tripeptídio glutationa (γglutamilcisteinilglicina) no baço, no fígado e em vários outros órgãos. A capacidade imunoestimulante
das proteínas do soro foi associada a capacidade dessas proteínas em estimular a síntese de glutationa,
em virtude do elevado conteúdo de cisteína e de repetidas seqüências glutamil-cistina na estrutura
primária dessas proteínas (Bounous e Gold, 1991 e Bounous et al., 1989, citados por Sgarbieri, 2004).
Peptídeos com a seqüência glutamil-cistina seriam formados na digestão dessas proteínas e absorvidos
como tal, servindo de substrato para a síntese de glutationa. Esta, por sua vez, exerce um poder
estimulatório sobre linfócitos capazes de sintetizar imunoglobulinas.
Além destas propriedades, atividade antimicrobiana e antiviral já foram demonstradas para as
proteínas do soro de leite e estão associadas a presença de lactoferrina, lactoperoxidase, αlactalbumina.
Resultados científicos: Uso de nutrientes e nutrecinas com efeito imune em suínos
Arginina
Liu et al. (2008), verificaram que os efeitos protetores da arginina estão associados a redução
na expressão gênica de citocinas intestinais proinflamatórias através da ativação PPARgamma. Os
autores estudaram o efeito da suplementação de L-arginina em atenuar os danos intestinais induzidos
pela E.Coli lipopolissacarídeos (LPS) como desencadeador de inflamação em leitões recém
desmamados. Nos 3 segmentos intestinais 0,5 e 1% de arginina reduziram os danos morfológicos
intestinais induzidos pelo LPS e aliviaram a indução da proliferação de células da cripta e o aumento
da apoptose das células dos vilos. O uso de 0,5% de arginina preveniu a elevação de mRNA IL-6 no
jejuno e mRNA TNF-α no jejuno e íleo. A suplementação com 1% arginina preveniu a elevação de
mRNA IL-6 no jejuno e mRNA TNF-α no jejuno e íleo. O uso de 0,5% arginina aumentou a mRNA
PPARgamma nos três segmentos intestinais e 1.0 % arginina aumentou o mRNA duodenal
PPARgamma. Os resultados indicaram que a suplementação com arginina exerce efeitos que
minimizam os danos na mucosa intestinal ocasionados pelo desafio com LPS.
Avaliando os efeitos da adição de L-arginina sobre o desempenho e função imune em leitões
recém desmamado imunosuprimidos com ciclofosfamida, Han et al (2009), verificaram que o uso da
arginina aliviou o decréscimo do ganho de peso induzido pela ciclofosfamida administrada aos 21 e 28
dias de idade. A adição de arginina promoveu redução do numero total de células brancas aos 28 dias,
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e aumento do percentual de linfócitos aos 21 dias, reduziu o tempo de reação hipersensitiva, atenuou a
redução no nível de anticorpos albumina sérica bovina causada pelo tratamento com ciclofosfamida
aos 28 dias. A adição de arginina elevou os níveis séricos de interleucina -2 e interferon-γ do dia 28, e
atenuou a diminuição do nível de interferon-γ no dia 21 (P < 0.05). Os resultados indicaram que a
suplementação com arginina apresenta efeitos benéficos atenuando os efeitos imunossupressores do
desafio com ciclofosfamida, além de melhorar o desempenho de leitões.
Tan et al. (2009), verificaram que a suplementação dietética com 0,4 e 0,8% de L-arginina na
dieta de leitões duas semanas após a desmama aumentou significativamente a imunidade humoral e
celular dos animais através da modulação da produção de leucócitos, citocinas e anticorpos.
Avaliando as respostas metabolômicas da suplementação de L-arginina em suínos em
crescimento, He et al. (2009) observaram efeitos sobre o redução nas concentração de lipoproteína de
baixa densidade (LDL), muito baixa densidade (VLDL) e uréia e aumento nas concentrações de
creatinina, metabólitos do ciclo do ácido cítrico, ornitina, lisina e tirosina. Os tratamentos com LArginina afetaram moléculas que sinalizam nitrogênio e lipídeos (glicerolfosforilcolina e mioinisitol) e
metabólitos intestinais bacterianos (formato, etanol, metialanina, dimetilalanina, acetato e
proprionato). De acordo com os pesquisadores, os resultados revelaram o efeito da arginina sobre o
catabolismo de gordura e de aminoácidos, com o aumento da síntese de proteína no músculo
esquelético dos animais e modulação do metabolismo intestinal microbiano em suínos em
crescimento.
Wu et al. (2010), avaliando o efeito da suplementação de com L-arginina (0,6%) ou Ncarbamilglutamato (0,08%) em dietas isoprotéicas sobre a saúde intestinal e desempenho de leitões
recém desmamados. A suplementação com arginina ou N-carbamilglutamato aumentou a
concentração de arginina no plasma, o crescimento do intestino delgado, altura de vilosidade no
duodeno, jejuno e íleo, profundidade da cripta no jejuno e íleo, número de células globet na mucosa
intestinal e ganho de peso dos leitões. As análises de PCR e Western Blotting revelaram que níveis de
mRNA e proteína de estresse HSP70 foram maiores na mucosa dos animais consumindo rações
suplementadas com arginina ou Ncarbamilglutamato. O uso de NCG reduziu a incidência de diarréia
em 18%. Os resultados indicaram que: o uso de 0,6% arginina ou 0,08% Ncarbamilglutamato
aumentaram a expressão gênica no intestino da HSP70, o crescimento e integridade intestinal.
Glutamina
Whang et al. (2008), avaliando efeitos da desmama e da suplementação de glutamina
verificaram que a desmama de leitões resulta em aumento na expressão de genes que promovem o
estresse oxidativo e a ativação imune e redução de genes relacionados a utilização de nutrientes e
proliferação de células no intestino dos leitões.
O desmame promoveu aumento de (52-346%) na expressão de genes relacionados ao estresse
oxidativo e ativação de sistema imune e decresceu (35-77%) a expressão de genes relacionados ao
metabolismo de macronutrientes e proliferação de células intestinais. A suplementação com
glutamina aumentou (120-124%) a expressão intestinal de genes necessários ao crescimento de células
e remoção de oxidantes, enquanto reduziu a expressão de genes que promovem o estresse oxidativo e
ativação imune. A glutamina aumentou a capacidade oxidativa de defesa uma vez que aumentou em
29% a concentração de glutationa, preveniu a atrofia do jejuno e promoveu maior crescimento
intestinal e corporal dos leitões, 12 e 19%, respectivamente.
Jing et al. (2009) avaliaram o efeito da suplementação de glicil-glutamina (0,0% e 0,15%) em
suínos estressados e não estressados por desafio com lipopolissacarídeos (LPS). O desafio com LPS
promoveu supressão do desempenho dos leitões e da função imune dos animais. A suplementação com
glicil-glutamina aliviou parcialmente os efeitos deletérios provocados pelo desafio com LPS.
Vitamina E e selênio
Wurvasttuti et al. (1993), verificaram que alimentação de fêmeas reprodutoras com dietas
suplementadas ou deficientes em Selênio e vitamina E interferiram na resposta imune dos animais. A
redução da vitamina E e do Selênio reduziu a resposta mitogênica dos linfócitos no sangue periférico e
colostro, a atividade fagocítica de células polimorfonucleares no sangue e colostro e a atividade
microbicida de células polimorfonucleares no sangue, colostro e leite das fêmeas.
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Efeito positivo do aumento dos níveis de vitamina E na ração de fêmeas gestantes (22, 44 e
66 UI/kg de dieta) foi verificado por Mahan (1994). Em sua pesquisa, o aumento na suplementação de
vitamina E promoveu aumento do número de leitões nascidos e nascidos vivos, redução da incidência
de mastite, metrite e agalactia, e aumento na concentração de α-tocoferol no colostro e leite. Os leitões
desmamados provenientes de fêmeas com maior suplementação de vitamina E apresentaram também
maior concentração de α-tocoferol no sangue.
Efeitos de fontes de suplementação de vitamina E de selênio também tem sido estudados.
Mahan e Peters (2004) verificaram que a forma da fonte de selênio altera as respostas de sua
suplementação. O uso de 0,15 ppm de selênio na forma inorgânica e orgânica promoveu resultados
reprodutivos semelhantes. Entretanto as fêmeas alimentadas com selênio na forma orgânica
apresentaram maior transferência de selênio aos neonatos, colostro, leite e leitões desmamados e
tiveram maior percentual de selênio nos tecidos corporais.
Proteínas funcionais
Carlson et al. (2005), avaliaram o efeito da suplementação protéica de extrato de levedura seco
e plasma desidratado por spray-dried sobre o desempenho e morfologia intestinal de leitões. Os
ganhos diários de peso e consumos diários de ração foram maiores para os leitões consumindo ração
na creche com extrato de levedura ou plasma desidratado, comparados ao grupo controle. No dia 28 a
profundidade da cripta, e a espessura da parede da mucosa intestinal foram menores para leitões
consumindo ração com extrato de levedura e plasma desidratado. A espessura do vilo e área de lâmina
própria foram menores nos leitões consumindo ração com extrato de levedura quando comparados aos
leitões consumindo ração controle ou plasma desidratado. Leitões que consumiram ração com extrato
de levedura na fase de creche apresentaram maior ganho diário de peso até a terminação que o grupo
controle e aqueles consumindo Plasma desidratado.
Recentemente, Pereira et al. (2010a, 2010b), avaliando o fornecimento de rações isonutritivas
em nutrientes essenciais com diferentes inclusões de plasma e extrato de levedura (4,0% plasma, 2%
de plasma, 2% plasma +1% extrato de levedura, 2% de plasma + 2% de extrato de levedura, 2% de
plasma + 3% de extrato de levedura) dos 21 aos 35 dias de idade dos leitões, verificaram com relação
aos resultados de ganho de peso médio diário que os animais do tratamento contendo 2% de extrato de
levedura apresentaram o melhor resultado em relação aos dos tratamentos correspondente a 0 e 1% de
extrato de levedura. Valores intermediários de ganho de peso médio diário foram verificados nos
leitões que receberam a ração controle (4% plasma e 3% de extrato de levedura. A utilização de
extrato de levedura + plasma promoveu aumento linear da relação vilo:cripta no duodeno e redução
quadrática da relação vilo:cripta no íleo dos leitões aos 35 dias de idade. Confirmando a importância
de utilização de ingredientes com nutrecinas uma vez que favorecem os resultados zootécnicos e a
saúde intestinal dos suínos.
Considerações finais
Com as atuais tecnologias de pesquisa e laboratório tornou-se possível estabelecer os
mecanismos e vias de ação de nutrientes e nutrecinas e seus efeitos sobre a imunidade dos suínos. A
partir destes podemos programar planos nutricionais que hoje são essenciais para a obtenção do
máximo desempenho e de uma adequada imunidade, os quais irão permitem superar os desafios dos
sistemas de produção de suínos.
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Figura 1 – Componentes dos alimentos: nutrientes e nutrecinas (Adaptado de Adams, 2007).
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Figura 2: Esquema geral do sistema imune (Adaptado de Surai, 2002).
Imunidade

Natural

Barreiras
físicas

Adquirida (adaptativa, específica)

Fagócitos

Células natural

Macrófagos
ROS, RNS, pequenos
peptídeos

Morte patógenos

Mastócitos

Moléculas
especificas

Humoral

Células

Linfócitos-B

Neutrófilos
Eicosanóides
Citocinas
Complemento
Proteínas de fase
Resposta inflamatória

Imunoglobulina

Mediada
células
Linfócitos-T

Contato direto célula. alvo

Remoção patôgenos e
resistência a patôgenos

IV Congresso Latino Americano de Nutrição Animal - IV CLANA
CBNA/AMENA - de 23 a 26 de novembro de 2010 – Estância de São Pedro, SP – Brasil

145

Tabela 1 - Conseqüências imunes da privação de nutrientes
Nutrientes
Restrição de alimento

Redução
Imunocompetência
Relação CD4+/CD8+
Complemento plasma

Aumento
Circulação células B
Circulação anticorpos

Restrição calórica

Expressão tumor viral e maligno
Proliferação de células B autoreativas
Citocinas proinflamatórias e TH1 (IL1, TNFα e TGFβ
Parâmetros humorais e mediadores
celulares
Hipersensitividade-retardada
IgG circulante
Reparo tecidos
Função macrófagos

Resposta proliferativa células
T

Deficiência severa proteína e
proteína e energia
Deficiência protéica

Restrição de
(particularmente
glutamina)

aminoácidos
arginina e

Restrição de ácidos nucléicos

Ácidos graxos

Competência imune, uma vez que a
arginina promove o desenvolvimento
de células T, crescimento e integridade
timo e a glutamina é fonte d energia
aos leucócitos
Atividade natural killer
Resposta imune celular, incluindo
hipersensibilidade
transitória,
produção de IL2, proliferação células
T, polimorfismo e células natural
killer
Inflamação
Composição de ácidos graxos e fluidez
das membranas celulares

Estresse oxidativo
Tolerância Th2
Estresse oxidativo
Supressão célula T

Imunossupressão

Powell et al. (2000).
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