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RESUMO 

 

 

A desnutrição grave diminui a imunocompetência e com isso, aumenta a mortalidade infantil. 

Com o intuito de minimizar a morbimortalidade hospitalar, a OMS publicou diretrizes 

específicas para o tratamento de crianças com desnutrição grave. Portanto, supõe-se que na 

alta hospitalar os pacientes apresentem melhora da resposta imunológica. Esta dissertação 

originou o artigo intitulado Resposta imune de crianças desnutridas graves tratadas 

segundo o protocolo da OMS na fase hospitalar, atualmente submetido para publicação, e 

que está apresentado às páginas 25-42.  O objetivo foi comparar reposta imune inata de 

crianças desnutridas graves internadas, tratadas segundo o protocolo da OMS, no momento da 

admissão e alta hospitalar. Para tal, foi realizado estudo experimental realizado com crianças 

menores de dois anos de idade, sendo 10 com desnutrição grave, e 10 crianças do grupo 

controle. O grupo desnutrido foi composto por pacientes internados no Instituto Materno 

Infantil Professor Fernando Figueira (IMIP) e submetidas ao protocolo da OMS. Foram 

excluídas as crianças portadoras do vírus HIV e aquelas reinternadas no período do estudo. 

Foi coletada uma amostra sanguínea na admissão e outra na alta hospitalar, sendo realizada 

análise do perfil leucocitário, índice de aderência, capacidade fagocitária e a produção de 

radicais livres (superóxido e óxido nítrico). Os pacientes com desnutrição grave apresentaram 

na admissão redução significativa da atividade fagocítica e produção de radicais oxidantes. Na 

alta hospitalar, foi observado melhora da função fagocitária e da liberação de óxido nítrico e 

superóxido, em relação à admissão hospitalar (p<0,005), entretanto, quando comparados ao 

grupo controle, os pacientes apresentaram valores reduzidos de linfócitos, assim como 

diminuição na produção de radicais livres. A partir destes resultados, foi observado que o 

tempo de hospitalização mostrou-se eficaz em restabelecer a atividade fagocitária, porém 

insuficiente em restaurar a atividade microbicida e o número de linfócitos. 

 

Palavras chaves: Desnutrição grave, Protocolo OMS, Sistema imune, Monócitos, Crianças 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ABSTRACT 

 

 

Severe malnutrition decreases immunocompetence and thus, increases infant mortality. In 

order to minimize hospital morbidity and mortality, WHO has published specific guidelines 

for treating children with severe malnutrition. Therefore, it is assumed that at discharge the 

patients show improvement in immune response. This work led to the article entitled Immune 

response of severely malnourished children treated according to WHO protocol in the 

hospital phase, currently submitted for publication, and is presented on pages 25-42. The 

objective was to compare innate immune response of severely malnourished children 

admitted, treated according to WHO guidelines at the time of admission and discharge. To 

this end, experimental study was conducted with children under two years old, and 10 with 

severe malnutrition and 10 control children. The undernourished group comprised patients 

hospitalized at the Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira (IMIP) and 

submitted to WHO guidelines. We excluded children with HIV and those rehospitalized 

during the study period. A blood sample was collected on admission and another in hospital, 

being performed analysis of blood leukocytes, index of adherence, phagocytosis and the 

production of free radicals (superoxide and nitric oxide). Patients with severe malnutrition at 

admission showed a significant reduction in phagocytic activity and production of oxygen 

radicals. At hospital discharge, there was improvement of phagocytic function and release of 

nitric oxide and superoxide, in relation to hospital admission (p <0.005), however, when 

compared with controls, patients showed reduced levels of lymphocytes, as well as 

diminished production of free radicals.  From these results it was observed that the time of 

hospitalization was effective in restoring the phagocytic activity, but insufficient to restore the 

microbicidal activity and the number of lymphocytes. 

 

Key Words: Severe malnutrition, WHO protocol, Immune system, Monocytes, Children 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

A desnutrição acomete lactentes e pré-escolares com maior freqüência, devido a sua 

maior vulnerabilidade (MURADAS e CARVALHO, 2008) e, interfere por sua vez, no 

crescimento e no desenvolvimento das crianças, além de comprometer todos os órgãos e 

sistemas, inclusive o sistema imunológico (SOUZA et al, 2001). A diminuição na resposta 

imune altera a capacidade de defesa do organismo e aumenta a susceptibilidade às infecções. 

Com isso, a maioria das crianças com desnutrição entra em um ciclo de desnutrição e de 

infecção (MALETA, 2006), muitas vezes difícil de sair, caracterizando assim, o ciclo 

desnutrição-infecção, um dos fatores mais importantes pelos quais a desnutrição é responsável 

por elevados índices de morbi-mortalidade infantil. 

Com o intuito de reduzir a mortalidade associada à desnutrição, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) publicou em 1999 um protocolo com diretrizes práticas para 

tratamento de crianças desnutridas graves em nível hospitalar, com padronização 

internacional da melhor conduta a ser abordada para recuperar o estado nutricional. Após sua 

publicação, vários países do mundo adotaram o protocolo e verificaram redução da 

mortalidade e do tempo de internamento hospitalar.  

Portanto, entre todas as condutas utilizadas para recuperação nutricional em crianças, 

este protocolo é o mais indicado atualmente, sendo eficaz em recuperar o estado nutricional 

de crianças desnutridas graves e restabelecer a função dos órgãos e sistemas. Por isso, é 

razoável considerar-se a hipótese que crianças desnutridas graves quando tratadas no hospital 

segundo as diretrizes deste protocolo, têm melhora de parâmetros da resposta imune inata 

após o término do tratamento. 

Os resultados da presente dissertação estão contidos em um artigo original intitulado 

Immune response of severe malnourished children treated by the WHO Protocol in the 

hospital phase, o qual foi submetido para publicação (Anexo 1). Este artigo teve o objetivo 

de comparar a resposta imune inata de crianças desnutridas graves internadas, tratadas 

segundo o protocolo da OMS no momento da admissão e alta hospitalar. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Desnutrição infantil  

 

 Em 1928 foi divulgado, pela antiga Liga das Nações, um relatório com as condições 

alimentares do mundo, demonstrando que mais de dois terços da humanidade vivia em 

permanente estado de fome (CASTRO, 1968), o que resultaria em uma das modalidades de 

desnutrição: a deficiência energética (MONTEIRO, 2003). No Brasil, Josué de Castro, em 

1946, foi o primeiro a relatar a insegurança alimentar no país e em suas diferentes regiões 

(CASTRO, 1968). 

 No entanto, somente a partir de 1975, foi realizado um inquérito efetivamente 

representativo da situação nutricional do Brasil e suas diversas macrorregiões, o Estudo 

Nacional de Despesa Familiar (ENDEF) (BATISTA FILHO e RISSIN, 2003). O ENDEF 

tratou-se de um inquérito domiciliar realizado sobre amostra probabilística das famílias 

brasileiras, onde foram obtidos dados antropométricos que permitiram avaliar o estado 

nutricional da população e, em particular, estabelecer a prevalência nacional e regional da 

desnutrição infantil. Estes dados mostraram uma prevalência de 18,4% de desnutrição, 

segundo o indicador peso por idade, em crianças menores de cinco anos, sendo o Nordeste a 

região de maior prevalência, com 27% de crianças desnutridas (FIBGE, 1983). 

 A realização de novos inquéritos nacionais, como a Pesquisa Nacional sobre Saúde e 

Nutrição (PNSN) em 1989, demonstrou a redução em cerca de 60% da desnutrição infantil 

segundo o indicador peso por idade, com maiores prevalências nas regiões Norte (10,6%) e 

Nordeste (12,8%), e menor prevalência no Sul, com 2,5%. A redução da desnutrição no 

período de 1975-1989 foi atribuída essencialmente a progressos moderados na renda familiar 

e à expansão da cobertura de serviços públicos de educação, saneamento e saúde 

(MONTEIRO et al, 2009). Os ganhos econômicos menos expressivos e avanços mais 

modestos na universalização da oferta de serviços básicos justificam o menor impacto da 

melhoria nutricional no Norte e Nordeste do país ocorrido neste período (MONTEIRO et al, 

1993). 

A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) em 1996 

e a PNDS em 2007, confirmou a tendência do declínio da desnutrição infantil no Brasil ao 

longo dos anos, em que os déficits de altura para idade foi reduzida à metade, de 13,5% para 

6,8%. A melhoria na escolaridade das mães, o maior acesso a cuidados básicos de saúde e a 

expansão da rede pública de abastecimento de água foram considerados os fatores mais 
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relevantes para o declínio da desnutrição no período de 1989-1996, enquanto o declínio da 

desnutrição infantil observado no período de 1996-2007 foi o resultado de uma combinação 

entre o aumento do poder aquisitivo das famílias e uma forte expansão do acesso da 

população a serviços públicos essenciais (MONTEIRO et al, 2009). 

 Apesar do decréscimo em níveis percentuais da desnutrição, ela ainda contribui com 

índices elevados de mortalidade, que varia de acordo com o grau da desnutrição. As crianças 

com desnutrição de grau moderado tem o dobro de risco de morrer, enquanto este risco 

triplica nos casos de desnutrição grave (TEIXEIRA e HELLER, 2004).  

A desnutrição é responsável, direta ou indiretamente, por 53% de 10,8 milhões de 

mortes por ano em crianças menores de cinco anos em países em desenvolvimento (WHO, 

2005). Este valor está muito acima do preconizado pela OMS, a qual considera uma taxa de 

letalidade maior que 20% inaceitável, de 11% a 20% deficiente, de 5% a 10% moderada, 1% 

a 4% boa e menor que 1% excelente (OMS, 1999). Esses altos índices de letalidade 

associados à desnutrição em países em desenvolvimento decorrem dos efeitos 

potencializadores da doença, de práticas inapropriadas de diagnóstico e de conduta das 

crianças desnutridas (PELLETIER, 1995; OMS, 1999) 

 

2.2. Desnutrição infantil e suas características 

 

A desnutrição energética protéica (DEP) é um conjunto de síndromes clínicas que 

ocorrem devido à deficiência de aporte, transporte ou utilização de nutrientes, principalmente 

de energia e proteínas pelas células do organismo, e atinge com maior frequência, lactentes e 

pré-escolares (MURADAS e CARVALHO, 2008). A desnutrição infantil não é resultado da 

carência exclusiva de alimentos, é na realidade multifatorial e tem suas raízes na pobreza 

(SARNI et al, 2005). É o resultado final da privação nutricional e, freqüentemente, emocional 

por parte daqueles que cuidam da criança, os quais, devido à falta de entendimento, pobreza 

ou problemas familiares, são incapazes de prover a nutrição e o cuidado que a criança requer 

(OMS, 1999).  

A desnutrição, dependendo da etiologia, pode ser classificada em desnutrição 

primária, devido à oferta alimentar insuficiente em energia, macro e micronutrientes; ou 

desnutrição secundária, que decorre do inadequado aproveitamento funcional e biológico dos 

nutrientes disponíveis ou da elevação do gasto energético, na presença de doenças associadas 

(SARNI et al, 2005). 
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Dentre os fatores associados à desnutrição infantil, destacam-se: desmame precoce, 

introdução de alimentos complementares inapropriados e de baixo valor energético, 

disponibilidade inadequada de alimentos, condições ambientais desfavoráveis (falta de 

saneamento básico, abastecimento de água e habitação inadequada), despreparo para a 

maternidade ou paternidade, serviços de saúde deficientes e infecções virais, bacterianas e 

parasitárias repetidas (MURADAS e CARVALHO, 2008; LISE, 2007; TEIXEIRA e 

HELLER, 2004; WHO, 1998; UNICEF, 1997).  

As consequências da desnutrição para o organismo são variadas, entretanto, desde as 

formas leves às mais graves, é constante o comprometimento do crescimento (VOLTARELLI 

e MELLO, 2008). Por sofrer influências de fatores intrínsecos e extrínsecos, é um dos 

melhores indicadores de saúde da criança (ROMANI e LIRA, 2004). Por essa razão, são 

utilizados indicadores antropométricos com a finalidade de diagnosticar a desnutrição infantil 

(VOLTARELLI e MELLO, 2008). 

Atualmente, por recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), são 

utilizados os indicadores altura por idade (A/I), peso por altura (P/A) e peso por idade (P/I) 

para a classificação do estado nutricional. Existem dois métodos utilizados para expressar os 

valores obtidos dos indicadores: o percentil, que expressa os valores como uma porcentagem 

do normal, e o escore Z, que expressa o déficit em termos de múltiplos do desvio padrão da 

população normal de crianças (FALBO et al, 2006). 

A análise do comprometimento do índice A/I, o chamado nanismo (stunting), indica 

que a criança tem o crescimento comprometido em processo de longa duração e é útil na 

avaliação da desnutrição crônica. O déficit no índice P/A, o chamado emagrecimento 

(wasting), reflete um comprometimento mais pronunciado no peso e é útil na avaliação da 

desnutrição aguda. Já o déficit do P/I (underweight) é um índice isolado, não sendo útil para 

avaliar a cronologia da perda de peso. Seu déficit pode indicar tanto um fenômeno antigo 

como recente (TEIXEIRA e HELLER, 2004) 

Os pontos de corte para classificação de desnutrição segundo a OMS são: 

desnutrição grave, se menor que -3DP; moderada, entre -2 e -3DP e leve entre -1 e -2DP 

(OMS, 1999). 

As manifestações extremas da desnutrição grave são representadas pelo marasmo, 

kwashiorkor e kwashiorkor-marasmático (VOLTARELLI e MELLO, 2008), e se manifestam 

clinicamente de forma distinta (MONTE, 2000). 

O marasmo instala-se nos primeiros anos de vida, preferencialmente no decorrer do 

primeiro ano. Tem sido frequentemente observado em crianças com seis meses de idade em 
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fase de desmame precoce, quando passam a receber alimentação deficiente (VOLTARELLI e 

MELLO, 2008). A criança marasmática é muito magra, apresenta retardo no crescimento, 

evidente perda de massa muscular, gordura subcutânea escassa ou ausente e extremidades 

muito delgadas e abdômen às vezes proeminente. A face tem uma aparência de “velho” e as 

pregas frouxas da pele podem ser vistas, principalmente nas nádegas. (MONTE, 2000). 

Em relação às alterações endócrinas e metabólicas do marasmo, como há decréscimo 

de calorias e de todos os nutrientes, consequentemente, a criança passa a utilizar seus próprios 

tecidos como fonte de nutrientes. Ocorrem adaptações ao jejum prolongado, como a 

mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo e de aminoácidos do tecido muscular, pela 

ação da somatotropina, do glucagon e dos glicocorticóides. Há aumento da gliconeogênese 

hepática e as proteínas plasmáticas são mantidas dentro dos valores normais por meio dos 

aminoácidos do tecido muscular. (SILVA et al, 1999) 

O kwashiorkor manifesta-se com maior frequência nos três primeiros anos de vida, 

especialmente no segundo (VOLTARELLI e MELLO, 2008). Ocorre retardo de crescimento, 

perda de gordura subcutânea e muscular menos evidente que no marasmo, edema depressível 

que se localiza principalmente nas pernas, mas que pode atingir todo o corpo, hepatomegalia 

acentuada devido à esteatose hepática, alterações mentais e de humor. Podem ocorrer 

alterações na textura e cor dos cabelos, assim como queda e perda de brilho, e também lesões 

de pele, como despigmentação e descamação (MONTE, 2000) 

No kwashiorkor, a mobilização dos ácidos graxos dos depósitos e de aminoácidos 

dos músculos não ocorre na mesma extensão, e isto se refere no melhor estado do tecido 

adiposo e muscular observado no kwashiorkor em relação ao marasmo. Como resultado do 

déficit de aminoácidos do plasma, a síntese de proteínas plasmáticas, principalmente 

albumina, se reduz (SILVA et al, 1999). 

O kwashiorkor-marasmático ou desnutrição mista é a forma intermediária. Os sinais 

clínicos apresentam-se das duas formas (GUIMARÃES et al, 2007).  

  A desnutrição afeta todos os sistemas e órgãos das crianças gravemente desnutridas. 

Nenhuma das funções até agora estudadas nessas crianças tem se mostrado normal. Sugere-se 

que todos os processos do organismo entram em uma redução funcional adaptativa, como 

estratégia para garantir a sobrevivência (WATERLOW, 1997; MONTE, 2000). 
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2.3. Desnutrição e sistema imunológico  

 

 A maioria das crianças com desnutrição grave apresenta infecções assintomáticas, pois 

o sistema imunológico não atua adequadamente. Ele está tão deprimido, que às vezes o corpo 

não produz nem a febre, que é típico da inflamação (BHAN et al, 2003). Embora a perda de 

peso seja acompanhada tanto de redução do tecido adiposo, quanto da massa magra, é a perda 

protéica proveniente do tecido magro que tem maiores implicações clínicas no sistema imune 

(THOMAS, 2007). 

 Em resposta à infecção, o sistema imune executa inicialmente o mecanismo inato, e 

subseqüentemente, ativa o mecanismo específico de defesa do hospedeiro. A imunidade inata 

está presente desde o nascimento e se desenvolvem independentemente da presença de 

infecções. (VASQUEZ-GARIBAY et al, 2008) Integram esse sistema as barreiras mecânicas 

(pele, mucosas), lisozima, lactoferrina, fibronectina, sistema do complemento, interferons e a 

fagocitose (CARVALHO et al, 1998) 

 Os sistemas imunológicos específicos, ou imunidade adaptativa, são compostos pelos 

linfócitos B, produtores de anticorpos, e pelos linfócitos T e desenvolve-se após a 

apresentação de componentes antigênicos do microorganismo por células apresentadoras de 

antígenos (SORENSEN e MOORE, 1994; KNIGHT e STAGG, 1993). 

Ambos os processos envolvem ativação e propagação das células imunológicas e 

síntese de uma variedade de moléculas exigindo replicação de DNA, expressão de RNA, e 

síntese e secreção de proteínas, e, portanto, aumentam o consumo de energia pelo anabolismo 

adicional (SCHAIBLE E KAUFMANN, 2007). 

 Desta maneira, na desnutrição, o processo inflamatório interfere negativamente por 

aumentar o consumo energético. Durante os períodos de infecção aguda, há dois riscos 

adicionais que agravam a desnutrição: a rejeição de alimentos e a exposição a dietas restritas, 

com alimentos de baixa densidade energética e pobres em proteína (VASQUEZ-GARIBAY et 

al, 1999).  

Somado a isso, a proteção imunológica da barreira epitelial de desnutridos está 

comprometida devido a alterações na arquitetura da mucosa do intestino, como hipotrofia das 

microvilosidades, redução da quantidade de linfócitos da placa de Peyer e redução da 

secreção de Imunoglobulina A (BEISEL, 1996), presente nas secreções respiratórias e 

gastrointestinais (MUNSON et al, 1974), e sua diminuição, acrescido às alterações na barreira 

física, propicia a elevada frequência de diarréia e infecções respiratórias em crianças 

desnutridas (MURADAS E CARVALHO, 2008; SARNI et al, 2005; SARNI et al, 2005).  
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A maioria das crianças com DEP grave entra em um círculo vicioso de desnutrição e 

infecção, a partir do qual é difícil sair, conforme demonstrado na Figura 1. Este ciclo se repete 

até que a deterioração clínica pode tornar-se fatal ou produzir efeitos irreversíveis sobre o 

crescimento e desenvolvimento da criança (VASQUEZ-GARIBAY et al, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ciclo desnutrição-infecção 

Fonte: State of the Worlds Children 1998, UNICEF 1998 in MALETA, 2006 

 

Devido à redução funcional adaptativa na desnutrição, há hipoplasia da medula óssea, 

(ORTIZ e BETANCOURT, 1984; BORELLI et al, 1995), dos órgãos linfóides e áreas timo-

dependentes, caracterizando alterações estruturais no sistema imunológico (MUNOZ et al, 

1981; OCAMPO LIRA et al, 1993). Consequentemente há modificação tanto a resposta 

imune específica como a inespecífica do organismo frente a agentes infecciosos (REDMOND 

et al, 1991; SOUZA et al, 2001).  

Uma das células de maior destaque na resposta imune inata são os macrófagos, 

derivados da migração dos monócitos sanguíneos para o tecido (VASQUÉZ-GARIBAY et al, 

2008), célula fagocítica envolvida diretamente na resposta inflamatória, particularmente na 

fagocitose. Como os fagócitos exercem, na maioria das vezes, suas funções em sítios 

extravasculares, a mobilização dos mesmos até o foco inflamatório e a propriedade de adesão 

é importante para o desenvolvimento da resposta no organismo (SOUZA et al, 2001).  

Em condições normais, os leucócitos circulam livremente no interior dos vasos 

sanguíneos. Em processos infecciosos e inflamatórios, ocorre dilatação dos vasos, redução da 

velocidade de fluxo, e os leucócitos interagem com a superfície do endotélio vascular através 

de moléculas de adesão que passam a ser expressas em maior quantidade após estímulo local. 

Dessa forma há maior recrutamento de células. Com essas alterações, há um aumento da 
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permeabilidade capilar, levando ao acúmulo local de fluidos, assim como acúmulo de 

imunoglobulinas, sistema complemento e outras proteínas inflamatórias. Após os fagócitos 

atingirem o sítio inflamatório, o mecanismo da fagocitose passa a ser a principal linha de 

defesa contra os patógenos que ultrapassaram as barreiras mecânicas (Figura 2). Após 

aderência à superfície dos fagócitos, os microorganismos são interiorizados e, com a 

formação do lisofagossoma, as células são estimuladas a produzirem radicais livres de 

oxigênio e de nitrogênio, como o superóxido (O2-) e o óxido nítrico (NO), respectivamente, a 

fim de eliminá-los pelo processo de fagocitose. (KISHIMOTO, 1989; CARVALHO et al, 

1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     Figura 2. Esquema da migração, aderência e fagocitose 

 

Estudo realizado com animais que sofreram desnutrição intrauterina apresentaram 

hipocelularidade na medula óssea e no sangue periférico, contribuindo assim para a redução 

na migração leucocitária em desnutridos (LANDGRAF et al, 2007). Achado reforçado por 

SOUZA et al, 2001, em que avaliaram a desnutrição em camundongos adultos, e observaram 

redução na fagocitose e na atividade fungicida de macrófagos peritoneais. Somado a isso, 

MELO et al, 2008 ao analisarem ratos adultos que sofreram desnutrição no período neonatal, 

e posteriormente foram recuperados nutricionalmente verificaram redução na contagem total 

de leucócitos sanguíneos e diminuição da produção dos radicais oxidantes superóxido e óxido 

nítrico, sugerindo que a desnutrição neonatal, mesmo após recuperação nutricional, 

compromete o recrutamento celular. 
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Quando avaliado o efeito da desnutrição em crianças, foi encontrada eficiência 

diminuída das células polimorfonucleares, com prejuízo na digestão intracelular em crianças 

desnutridas com idade entre um e cinco anos (SETH e CHANDRA, 1972). Outro estudo, 

avaliando crianças com idade entre 2 a 5 anos com desnutrição moderada, sem infecção, 

demonstrou haver uma diminuição da etapa da ingestão e do metabolismo intracelular de 

neutrófilos nos pacientes estudados (FORTE et al, 1999), comprometendo a primeira linha de 

defesa e aumentando a susceptibilidade de infecções. Somado a isso, na infância o sistema 

imune é imaturo e neste período inicia-se o seu desenvolvimento (MS, 2005; 

CUNNINGHAN-RUNDLES et al, 2005). Portanto, a desnutrição nesta fase acarreta efeitos 

adversos nos mecanismos imunológicos de forma mais pronunciada em adultos, visto que a 

imunidade está em processo de desenvolver-se (LLOVERA e RODRIGUEZ, 2004).  

 

 2.4. Tratamento hospitalar da desnutrição infantil 

 

As crianças desnutridas, dependendo da sua gravidade, podem ser tratadas em 

hospitais, centros de recuperação nutricional, ambulatórios e na comunidade/domicílio 

(MONTE, 2000). Devem ser hospitalizadas para tratamento as crianças com manifestações 

clínicas de kwashiorkor, marasmo ou kwashiorkor-marasmático, cujo peso para idade seja 

menor que o escore z -3DP associado à inapetência acentuada; e/ou diarréia e/ou vômitos; 

e/ou qualquer infecção associada. Também devem ser hospitalizadas as crianças com DEP 

grave que não podem ser referidas para tratamento ambulatorial, centros de recuperação 

nutricional e outros (MS, 2002).  

 Com o intuito de reduzir as altas taxas de mortalidade em nível hospitalar, a OMS 

publicou, em 1999, um protocolo para manejo da desnutrição grave em nível hospitalar, 

contendo diretrizes práticas para o tratamento de pacientes gravemente desnutridos, com o 

objetivo de promover a melhor terapia disponível, de forma a reduzir o risco de morte, 

encurtar o tempo de permanência hospitalar, e facilitar a reabilitação e recuperação completa. 

(OMS, 1999). 

A abordagem do tratamento hospitalar é a mesma para crianças com kwashiorkor, 

marasmo ou kwashiorkor-marasmático. O tratamento, segundo a OMS, da criança desnutrida 

grave pode ser dividido em três fases: estabilização, reabilitação e acompanhamento. 

Conforme demonstrado na Figura 3, na fase de estabilização são identificados e tratados os 

problemas com risco de vida, corrigidas as deficiências específicas, assim como as 

anormalidades metabólicas, e inicia-se a alimentação. Na fase de reabilitação a criança deve 
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ser alimentada de forma intensiva para recuperar a maior parte do peso perdido. Aumenta-se a 

estimulação emocional e física, treina-se a mãe ou pessoa que cuida da criança para continuar 

os cuidados em casa e, finalmente, prepara-se a alta da criança. A fase de acompanhamento 

inicia-se imediatamente após a alta, principalmente se a criança recebeu alta antes de 

completar a reabilitação. Acompanha-se a criança e sua família, para prevenir a recaída e 

assegurar a continuidade do desenvolvimento emocional, físico e mental da criança (MONTE, 

2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Figura 3. Esquema para manejo de criança com desnutrição grave  

  Fonte: OMS, 1999 

 

No Brasil, o Ministério da Saúde lançou em 2005, o Manual de Atendimento da 

Criança com Desnutrição Grave em Nível Hospitalar, utilizando a metodologia recomendada 

pela OMS, de comprovada eficácia técnico-científica e adaptada à realidade do país. Assim 

sendo, as recomendações expressas neste Manual adaptam para a realidade hospitalar do país, 

o protocolo recomendado pela OMS por meio dos “10 Passos para Recuperação Nutricional 

da Criança com Desnutrição Grave” (MS, 2005). Segundo o Manual, as crianças com 

desnutrição grave devem ter atendimento e cuidado especializado imediatos, devido à sua 

maior susceptibilidade a complicações graves e risco de morte. 
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Vários países adotaram o protocolo da OMS após sua publicação, e estatísticas 

mundiais mostram redução média da mortalidade hospitalar após sua utilização (BERNAL et 

al, 2008; BHAN et al, 2003, DEEN et al, 2003). No Nordeste Brasileiro, especificamente em 

Recife, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) passou a aplicar 

o protocolo adaptado à realidade brasileira, a partir de dezembro de 2000. Em 2001, um 

estudo realizado verificou que a taxa de letalidade hospitalar foi menor nas crianças tratadas 

segundo o protocolo da OMS adaptado, de 16,2%, em contrapartida a 33,8% antes da sua 

aplicação (FALBO, 2003). 

Apesar do protocolo para tratamento de crianças desnutridas graves, segundo as 

diretrizes da OMS, ter se mostrado eficaz na recuperação nutricional e na redução da morbi-

mortalidade hospitalar, ainda é escasso os estudos que avaliam o protocolo adaptado da OMS 

para a realidade brasileira, bem como efeito desse protocolo sobre o sistema imunológico das 

crianças. Com isso, este estudo permitirá comparar o sistema imune inato de crianças 

desnutridas graves tratadas segundo as diretrizes do protocolo da OMS no momento da 

admissão e alta hospitalar. 

  

3. MÉTODOS 

 

3.1. Desenho do estudo e casuística 

Estudo experimental, com 20 crianças, de ambos os sexos, com idade média de 11 

meses, internadas no IMIP com desnutrição grave e submetidas ao protocolo de tratamento de 

desnutrição grave segundo diretrizes adaptadas da OMS, no período de abril a novembro de 

2010. O grupo controle foi composto por crianças bem nutridas e saudáveis, em 

acompanhamento no serviço de Puericultura do IMIP. 

Foram incluídas no protocolo de recuperação nutricional da OMS as crianças 

admitidas no IMIP por desnutrição e/ou enfermidades associadas que apresentaram 

classificação do estado nutricional menor que o escore z - 3DP, segundo o indicador peso por 

altura. As crianças receberam alta hospitalar quando o motivo do internamento foi superado, e 

as crianças ganharam 10g/Kg de peso corporal durante três dias consecutivos. Foram 

excluídas as crianças portadoras do vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e aquelas 

reinternadas durante o estudo. 
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As crianças foram avaliadas até 24 horas após o seu internamento. As crianças 

referentes ao grupo controle foram avaliadas no dia de atendimento no Serviço de 

Puericultura.  

 

3.2. Tratamento para recuperação nutricional  

O tratamento para recuperação nutricional seguiu as recomendações da OMS, 

adaptadas pelo Ministério da Saúde (MS, 2005). Na fase de estabilização foi fornecido no 

máximo 100 Kcal/Kg de peso/dia (mínimo de 80 Kcal/Kg de peso/dia) e 1 a 1,5 g de 

proteína/Kg de peso/dia. A alimentação inicial continha 75 Kcal/100ml e 0,9g 

proteína/100ml, oferecidos em pequenos volumes e em intervalos freqüentes, com baixa 

osmolalidade e baixo teor de lactose.  

O retorno do apetite foi o indicador de que a criança estava pronta para entrar na fase 

de reabilitação. Durante esta fase, foi fornecida inicialmente 100 Kcal/100ml e 2,9 g proteína 

por 100ml. Após 48 horas, quando a criança aceitava bem, era aumentado 10 ml em cada 

refeição, até que a criança deixasse sobras. A criança nessa fase de crescimento rápido 

recebeu um total de calorias na faixa de 150-220 kcal/Kg de peso/dia e um total de proteínas 

na faixa de 4 a 5 g/Kg de peso/dia.    

 

3.3 Coleta e análise do sangue 

A coleta de sangue foi realizada por profissionais especializados do Laboratório do 

IMIP, mediante solicitação do médico responsável em dois momentos: primeiro, em até 24 

horas do início do protocolo e segundo, no dia da alta. Para a coleta, não houve necessidade 

de jejum. Desta forma, foi colhida uma amostra sanguínea de aproximadamente 4 mL por 

punção venosa para cada paciente.  

 

3.3.1 Leucograma 

O leucograma foi realizado pelo laboratório de Hematologia do IMIP, onde foram 

medidas automaticamente utilizando um Cell. Counter, contador eletrônico automatizado de 

células, tipo Coulter (modelo T 890) 

 

 3.3.2 Obtenção de monócitos  

 Uma amostra sanguínea de 4 ml foi distribuída em containers a vácuo, contendo 

EDTA a 15%. O experimento seguiu o protocolo descrito por Johnston Jr (1984). O sangue 

obtido foi diluído na proporção de 1:1 em meio de cultura, Roswell Park Memorial Institute 
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(RPMI) 1640, estéril, a 8°C (4 mL de sangue + 4 mL de RPMI 1640). Aos 8 mL da solução 

foram adicionados 4 mL de histopaque (1077-SIGMA), sendo posteriormente centrifugados 

por 30 min a 3000 rpm. 

 O plasma foi aspirado e a camada formada pelas células mononucleadas do sangue 

periférico foi coletada e transferida para outro tubo, e em seguida, centrifugados por 10 min a 

1500 rpm. O sobrenadante foi aspirado e desprezado. Posteriormente, duas novas lavagens do 

sedimento foram realizadas com RPMI 1640, centrifugando-se por 5 min a 1500 rpm                               

. O sobrenadante foi desprezado e o sedimento ressuspendido em 2 mL de meio de cultura 

RPMI 1640, contendo soro fetal bovino a 3 % e antibióticos (penicilina 100U/mL e 

estreptomicina 100 mcg/mL). 

 Ao final, foi realizada contagem das células em hemocitômetro (câmara de Neubauer) 

colocando-se a suspensão de células e o corante azul tripan na concentração de 0,3% e diluído  

de 1:10. A concentração celular foi ajustada em todos os experimentos para 1x10
6
 células/mL. 

Após a recuperação das células, essas foram ressuspendidas em RPMI 1640 completo, 

contadas e distribuídas em placas tipo Falcon de seis poços, na proporção de 1x10
6 

células/mL. Para os ensaios, os monócitos foram obtidos após o tempo de adesão das células, 

em uma hora e terminado esse tempo, realizou-se lavagem dos poços com meio de cultura 

RPMI para retirada das células não aderentes, isolando desta forma apenas monócitos.  

 

      3.3.3 Avaliação do índice de aderência (IA)  

 Alíquotas da suspensão de células não aderentes, após a primeira hora de cultura, 

foram adicionadas ao azul tripan e contadas em hemocitômetro. O IA foi calculado através da 

fórmula IA = 100 – (n° de células não aderidas/mL ÷ n° inicial de macrófagos) x 100. 

 

  3.3.4 Determinação da taxa de fagocitose 

 Para se avaliar a taxa de fagocitose, foram utilizados fungos Saccharomyces sp, de 

acordo com a técnica de Malageño et al (1998). Os fungos foram lavados três vezes com 

solução salina balanceada de Hanks (HBSS). Em seguida, 1x10
8 

fungos/mL foram misturados 

em suspensão, contendo 1x10
6 

células/mL de meio RPMI 1640.  

 As células mononucleadas e os fungos foram distribuídos em lâminas para 

microscopia óptica e incubados 37°C, em atmosfera úmida, por uma hora. Em seguida, as 

lâminas foram lavadas com HBSS (com retiradas das células mononucleadas não aderentes), 

secadas a temperatura ambiente e coradas com Diff-Quick set (Baxter Dade, Dudunen, 

Switzerland). A leitura foi realizada em microscópio óptico, com aumento de 1.000 vezes. A 
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taxa de fagocitose foi obtida em percentual, através da contagem de monócitos que 

fagocitaram o fungo, em um total de 100 células. 

 

3.3.5. Análise da produção de óxido nítrico (NO)               

A produção de óxido nítrico foi determinada a partir do sobrenadante das células em 

cultura e segundo o método descrito por Feder e Laskin, (1994). A concentração de nitrito é 

uma medida indireta da síntese de NO. As células foram deixadas em uma concentração de 

2x10
6
 células/ml por cada poço da placa tipo Falcon de seis poços, com estimulo in vitro com 

lipopolissacarídeos (10 mcg/mL). Após 24 horas a 37 ºC em estufa, com tensão de 5% de 

dióxido de carbono (CO2), coletou-se 500 mcL do sobrenadante das culturas celulares e 

acrescentou-se 500 mcL do reagente de Griess (1,5% de sulfanilamida em 5% de H3PO4, 

0,1% em H20 de naftiletilene diamine diidrocloride). Em seguida, foi realizada a leitura em 

espectofotométrica a 540nm. A concentração de nitrito foi calculada pela média de uma curva 

padrão de nitrito de sódio (NaNO2) e os dados expressos em µM/mL de nitrito/nitrato. 

 

3.3.6. Análise da produção de superóxido (O2-) 

O ânion superóxido pode ser detectado pela sua habilidade em reduzir quimicamente 

um composto aceptor de elétrons, de acordo com McCord & Fridovich (1969) adaptado. Para 

isso, neste estudo, utilizou-se o ferrocitocromo C (30 mg/ml em HBSS, 2.4x 10
-3

 M, 

Ferrocitocromo c de mitocôndria de cavalo, tipo VI, SIGMA Chemical Company, St. Louis, 

MO). 

Para a avaliação da produção de superóxido formado, foi preparado um sistema de 

análise durante um período de 2 horas. Para o preparo deste sistema utilizou-se monócitos em 

cultura (2ml/poço com 1x10
6
 células/ml de RPMI 1640), acrescido de citocromo e PMA 

(acetato miristato de forbol-PMA, SIGMA) preparado em solução concentrada de 

3000mcg/ml em dimetil sulfóxido de sódio (DMSO, SIGMA). O PMA utilizado para 

estimular as células, foi diluído para uma concentração de 2mcg/ml em 2.145 ml de HBSS e 

colocado nos poços da placa de cultura.  

Em seguida, foram colhidas alíquotas de 700 mcL e colocadas em tubos eppendorf, no 

tempo “zero”, que correspondeu ao branco. Imediatamente após a coleta, as alíquotas tiveram 

suas reações interrompidas em banho de gelo. Após 2 horas, foi coletada nova amostra, nas 

mesmas condições. Em seguida, foi realizada a leitura em espectofotométrica a 550nm. Os 

resultados finais foram expressos nmoles/ml de O2-. 
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4. ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP, de acordo com a 

Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. O estudo foi esclarecido, com detalhes, 

aos pais ou responsáveis que, após concordar com o estudo, assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido (Anexo 2). Os dados foram mantidos sob sigilo, não 

expondo o paciente a nenhum tipo de risco e/ou constrangimento. Os familiares tiveram livre 

acesso aos resultados obtidos dos participantes.  

 

5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para comparação entre os grupos experimentais foi utilizado o t test de Student. Para 

comparar as alterações que ocorreram após o tratamento com o protocolo da OMS, foi 

utilizado t test pareado de Student. Os resultados estão apresentados em média ± desvio 

padrão. A significância estatística foi considerada admitindo-se um nível crítico de 5% 

(p<0,05) em todos os casos. Os dados foram analisados pelo software GraphPad Prisma 

versão 5.1. 
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6. RESULTADOS – ARTIGO ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMUNE RESPONSE OF SEVERE MALNOURISHED CHILDREN TREATED BY 

THE WHO PROTOCOL IN THE HOSPITAL PHASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo submetido para publicação na revista Tropical Medicine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Tittle:  

Immune response of severe malnourished children treated by the WHO Protocol in the 

hospital phase 

 

Abbreviated title: 

Immune response of severe malnourished children 

 

Authors: 

Rebecca P. Paes-Silva, MSc in Nutrition, Department of Nutrition, UFPE.  E-mail: 

<rebecca.peixoto@gmail.com>.   

Érika M.C. Macedo, MSc in Nutrition, Department of Nutrition, UFPE.  E-mail: 

<erikamichellec@yahoo.com.br>. 

 Célia M.M.B. de Castro, PhD in Immunology, Universidad de Salamanca, Department of 

Tropical Medicine – UFPE. E-mail: <cmmbdec@gmail.com> 

 

Authors contribuition:  

PAES-SILVA RP participated in drafting the research project, data collection, tabulation, 

discussion of results and drafting of the article. MACEDO E.M.C. participated in drafting the 

research project, data collection and tabulation of results. C.M.M.B. CASTRO participated in 

drafting the research project, the tabulation of results and discussion of the drafting of the 

article. 

 

Conflict of interest:  

No comment 

Affiliation:   

Dept. of Nutrition, Universidade Federal de Pernambuco, 50670901 Recife, PE, Brazil 

CA
(Corresponding author): Rebecca Peixoto Paes-Silva; address as above 

Phone:  +55-81-32365176           email: rebecca.peixoto@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo de nosso estudo foi comparar o sistema imune inato de crianças desnutridas graves 

internadas, tratadas segundo o protocolo da OMS, no momento da admissão e alta hospitalar. 

Para tal, foi realizado estudo experimental realizado com 20 crianças menores de dois anos de 

idade, sendo 10 com desnutrição grave, e 10 crianças do grupo controle. O grupo desnutrido 

foi composto pelos lactentes internados e submetidas ao protocolo da OMS. Foram excluídas 

as crianças portadoras do vírus HIV e aquelas re-internadas no período do estudo. Foi 

coletada uma amostra sanguínea na admissão e outra na alta hospitalar, sendo realizado 

posteriormente análise do perfil leucocitário, índice de aderência, capacidade fagocítica, e 

produção dos radicais livres superóxido e óxido nítrico. Os pacientes com desnutrição grave 

na alta hospitalar apresentaram melhora da função fagocítica e liberação dos radicais 

oxidantes, e diminuição do número de linfócitos, em relação à admissão. Quando comparados 

ao grupo controle, os pacientes na alta hospitalar apresentaram valores inferiores de linfócitos, 

e da produção de radicais livres. Com isso, pode-se concluir que o tempo de hospitalização 

mostrou-se insuficiente em restabelecer a imunidade mediada por células, bem como restaurar 

a atividade microbicida. 

 

Palavras chaves: Desnutrição grave, Protocolo OMS, Sistema imune, Monócitos  
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ABSTRACT 

 

The aim of our study was to compare the innate immune system of severely malnourished 

children hospitalized, treated according to WHO guidelines at the time of admission and 

hospital release. For such, an experimental study was conducted with 20 children under two 

years old. One blood sample was collected at admission and another one at the hospital 

release, being subsequently performed the blood leukocytes analysis, adhesion index, 

phagocytic capacity, and production of superoxide l and nitric oxide free-radicals. Patients 

with severe malnutrition at hospital release showed improvement of phagocytic function and 

release of oxidant radicals, and decreased number of lymphocytes in relation to admission. 

When compared to the control group, patients at release showed lower values of lymphocytes 

and production of free radicals. Thus, one can conclude that the time of hospitalization 

showed insufficient to restore cell-mediated immunity, as well as restore the microbicidal 

activity. 

 

Keywords: Severe malnutrition, WHO Protocol, Immune System, Monocytes 
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INTRODUCTION 

 

 Malnutrition occurs due to deficiency of supply, transportation or use of nutrients, and 

affects infants and preschoolers with greater frequency due to their greater vulnerability
1
. 

Malnutrition, in turn, interferes with the growth and development of children, in addition to 

compromise all organs and systems, including the immunological system
2
. 

In malnourished children, the number of leukocytes
3
, mobilization of phagocytes to 

the inflammatory focus
2
, the stage of phagocytosis

4
 and intracellular digestion are impaired, 

compromising the first defense line and increasing susceptibility to infections. Thus, most 

children with low weight go into a cycle of malnutrition and infection
5
 often hard to leave. 

This cycle repeats until clinical deterioration can be fatal or cause irreversible effects on the 

growth and development of the child
6
. This features one of the most important factors by 

which malnutrition is responsible for high morbidity and mortality indices
7
. The high rates of 

mortality associated with malnutrition in developing countries result from the potentiating 

effects of the disease, inappropriate practices of diagnosis and management of malnourished 

children
8
. 

In order to reduce the high mortality rates in hospitals, the World Health Organization 

(WHO) published a manual for management of severe malnutrition in 1999. This protocol 

contains practical guidelines for treatment, aiming to promote the best available therapy in 

order to reduce the risk of death, shorter hospitalization time, and facilitate rehabilitation and 

full recovery
8
. Several countries worldwide have adopted the WHO guidelines after 

publication. Global statistics show average reduction in hospital mortality after its use
9,10

. In 

Northeast Brazil, specifically in Recife, the Instituto de Medicina Integral Professor Fernando 

Figueira (IMIP) began to apply the manual from December 2000. In the following year, there 

was a reduction from 33.8% to 16.2% 
11

 in the rate of hospital mortality in children treated 

according to manual guidelines. It is well documented in the literature that severe malnutrition 

in childhood affects the immune activity. However, there are few studies reporting the time 

needed to restore the immune system. 

Therefore, this study aims to compare the innate immune system of severely 

malnourished children treated according to the guidelines of the WHO at the time of 

admission and hospital release. 
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METHODS 

 

An experimental study with 20 children under two years old, evaluated up to 24 hours 

of hospital admission. As inclusion criteria were included: children who started the WHO „s 

nutritional rehabilitation protocol by malnutrition or related diseases, those that showed 

nutritional status classification lower score than Z- less than three standard deviations 

according to weight for height. As exclusion criteria: children rehospitalized during the study 

period, thus avoiding possible interference in the alternating exposure to the WHO protocol;  

and those living with Human Immunodeficiency Virus (HIV), to minimize immunological 

changes resulting from the disease. The control group consisted of healthy infants who had 

the same average age of the children in the study and were evaluated on the care of the 

childcare. 

  The study was approved by the Ethics committee in Research of IMIP, in accordance 

with Resolution 196/96 of the National Health Council. Parents or guardians signed the 

informed consent form after agreeing to participate. 

 

Blood collection 

Blood collection was performed by specialists of the IMIP Laboratory upon request of 

the physician in charge at two moments: first, within 24 hours of the protocol onset and 

second, at the day of hospital release. There was no need for fasting to blood collection. Thus, 

about 4 ml blood sample was collected by venipuncture for each patient in vacuum containers 

containing 15% EDTA. 

 

Leukogram 

The leukogram was performed by the IMIP‟s Hematology laboratory, which were 

measured automatically by the Cell Counter. 

 

Collection of peripheral blood monocytes 

The blood was diluted at 1:1 in culture medium, Roswell Park Memorial Institute 

(RPMI) 1640, sterile, 8 °C. To the 8 mL solution were added 4 mL HISTOPAQUE (1077-

SIGMA) being later centrifuged for 30 min at 3000 rpm. Plasma was aspirated and the layer 

formed by peripheral blood mononuclear cells was collected and transferred to another tube, 

and then centrifuged for 10 min at 1500 rpm. The supernatant was aspirated and discarded. 

Subsequently, two washes of sediment were performed with RPMI 1640, centrifuging for 5 
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min each time. The supernatant was discarded and the sediment re-suspended in 2 mL of 

RPMI 1640 complete culture medium, containing 3% fetal bovine serum and antibiotics (100 

U/ml penicillin and 100 mcg/mL streptomycin). In the end, cell counting was performed by 

hemocytometer by placing the cell suspension and trypan blue dye at 0.3% concentration and 

diluted from 1:10. Cell concentration was adjusted in all experiments to 1x10
6
 cells/mL. For 

the experiments, monocytes were obtained after the time of cell adhesion, with removal of 

non-adherent cells, thereby isolating only monocytes. 

 

Assessment of Adherence index (AI) in monocytes 

 Aliquots of the non-adherent cells suspension, after the first hour of culture, were 

added to the trypan blue and counted by hemocytometer. The AI was calculated using the 

formula AI = 100 - (number of non-adhered cells/mL ÷ initial number of macrophages) x 100. 

 

Evaluation of the rate of phagocytosis 

To assess the rate of phagocytosis, we used Saccharomyces cereviseae yeasts. Fungi 

were washed three times with Hanks balanced salt solution (HBSS). Subsequently, 1x10
8
 

fungi/mL were mixed in suspension containing 1x10
6
 cells/mL using the RPMI 1640.  

Mononuclear cells and fungi were distributed on slides for microscopy and incubated at 37 

°C, humid atmosphere, for one hour. Afterwards, the slides were washed with HBSS, dried at 

room temperature and stained with Diff-Quick set (Baxter Dade, Dudunen, Switzerland). The 

reading was carried out under optical microscope, 1,000 times magnification. The rate of 

phagocytosis was obtained as percentage by counting monocytes that phagocytosed the 

fungus in a total of 100 cells. 

 

Analysis of nitric oxide release 

The production of nitric oxide was determined from the supernatant of cultured cells 

and according to the method described by Feder et al., (1994). The cells were left at 2x10
6
 

cells/ml per well of Falcon-type plate in incubator. After 24 hours at 37 °C in an oven with 

5% carbon dioxide (CO2) atmosphere, 500 ml of the supernatant of cell cultures was collected 

and added to 50 L of Griess reagent (1.5% sulfanilamide in 5% H3PO4,  0.1% in naftiletilene 

diidrocloride diamine H20). Subsequently, the reading was performed on a spectrophotometer 

at 540 nm. The nitrite concentration was calculated by the sodium nitrite standard curve 

(NaNO2) and data expressed in µM/mL nitrite/nitrate. 

Analysis of the superoxide radicals’ production 
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To evaluate the superoxide production formed, it was prepared a discontinuous 

analysis system examined evaluated every 1 hour during 2 hours. For preparing this system 

was used cultured monocytes (2ml/well with 1x10
6
 cells/ml RPMI 1640) plus cytochrome and 

PMA (phorbol-PMA myristate acetate, Sigma) prepared in a 3000mcg/ml concentrated 

solution in sodium sulfoxide dimethyl (DMSO, SIGMA). The PMA used to stimulate the 

cells was diluted to 2mcg/ml in 2145 ml of Hanks (HBSS balanced salt solution, GIBCO) and 

placed in wells of the culture plate. Subsequently, 700 mcL aliquots were collected and placed 

in eppendorf tubes at time zero, which corresponded to the blank. Immediately after 

collection, aliquots were paralyzed in ice bath. Subsequent samples were hourly collected at 

under the same conditions. Afterwards, the reading was performed in spectrophotometer at 

550nm. Final results were expressed as nmol/ml. 

 

Statistical analysis 

The t Student t test was used for comparison among experimental groups. To compare 

the changes occurred after treatment with the WHO protocol, the t Student paired test was 

used. Results are presented as mean ± standard deviation. Statistical significance was 

considered by assuming a 5% critical level (p <0.05) in all cases. Data were analyzed by the 

Graphpad Prism software version 5.1. 
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RESULTS 

 

Severely malnourished children had 12.7 hospitalization days average, ranging from 6 

to 26 days. The main diagnoses, in addition to severe malnutrition, in order of frequency 

were: respiratory tract infection, diarrhea, anemia and feed error. 

Figure 1 shows that patients with severe malnutrition did not have change in the 

number of total leukocytes when compared with the well-nourished children group. This 

difference was not observed after using WHO guidelines in hospital. Regarding the number of 

lymphocytes, there was significant difference only in malnourished patients at the hospital 

release compared to well-nourished children, which demonstrated lower numbers of these 

cells after treatment with the WHO protocol. There was no difference among groups 

regarding the number of targeted, eosinophils and monocytes. 

The cell adhesion percentage of monocytes did not differ among groups, as can be 

seen in Figure 2. Phagocytosis, against S. cereviseae, was lower (p = 0.0236) in monocytes of 

malnourished children when compared to the control. After treatment with the WHO protocol, 

these values showed significant improvement in activity (p = 0.005), with phagocytic function 

similar to that found in healthy children. 

The production of nitric oxide (NO) and superoxide (O2-) in supernatants of 

macrophages culture (Table 2) were reduced (p <0.05) in malnourished children compared to 

those healthy after in vitro stimulation. At the time of hospital release, there was significant 

increase in production when compared to the time of admission, but these values remained 

lower (p <0.05) compared to the control group. 
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DISCUSSION 

 

The immune system impairment has been observed in children with nutritional 

deficiencies, especially malnutrition since nutrient deficiencies and changes in nutritional 

status can negatively influence the immune response and host resistance to infection
12

. 

Malnutrition increases the susceptibility and severity of diseases caused by bacteria, viruses, 

parasites and other pathogens
13

 due to probable atrophy of lymphoid central and peripheral 

organs
14

, with changes in the leukocyte response to infections due to reduction in the bone 

marrow reserve compartment
15

. In our study, it was found no significant change in the 

number of white blood cells in severe malnutrition, corroborating with Sauerwein et al, 1997, 

who evaluated malnourished children with average age of three years and found no change in 

the number of leukocytes when compared to control group
16

. On the other hand, a study 

conducted on animals showed decreased number and migration of leukocytes of malnourished 

infants, consequent to the hypocellularity in bone marrow and peripheral blood
3
. There are 

reports of leucocytosis and leucopenia in malnourished patients; however, leukopenia is 

always present in situations where malnutrition is not accompanied by other diseases
15

. The 

presence of lymphopenia
15

 and lymphocytosis in malnutrition
17

 are also cited in the literature, 

being lymphocytes used also as an indicator of nutritional status
18

. The total counting of 

lymphocytes was correlated with weight, and represents a criterion for prediction of mortality, 

with high rates when patients have lymphopenia
 19

. In this research, when the number of 

lymphocytes was assessed after treatment according to WHO guidelines, there was no 

significant change in cells; however, when compared to well-nourished children, the number 

of lymphocytes was found to be reduced. It is suggestive, therefore, that the malnourished 

children hospitalized after regression of the infectious/inflammatory process, had decreased 

values of lymphocytes by a reduction in recruitment of these cells.  

The average thirteen-day hospitalization was insufficient to maintain cellular levels of 

lymphocytes in the blood similar to well-nourished children, harm that may be consequent to 

a deficiency of proteins or elements such as iron, zinc and copper, or due to hormonal 

imbalance, involving adrenaline, insulin, thyroxin or cortisol
20

. In addition, it is reported the 

need for a period of approximately two months of nutritional treatment so that there is full 

thymus recovery and, therefore, matured and appropriate levels of lymphocytes in the 

bloodstream
21

. 

  In response to infection, the immune system initially performs the innate 

mechanism
6
, being macrophages the most prominent cells, derived from the migration of 
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blood monocytes to tissue
22

. After phagocytes reach the inflammation site, the mechanism of 

phagocytosis becomes the main defense line against pathogens that have crossed the 

mechanical barriers. After adhesion to the phagocytes surface, microorganisms are 

internalized and subsequently destroyed
23

. As phagocytes exert, in most cases, their functions 

in extravascular sites, their mobilization to the inflammatory focus and adhesive properties are 

important for the development of body responses
2
. The results showed no change in the 

adhesiveness of macrophages with malnutrition, a finding that differs from other studies, 

where it is reported both decreased adhesion of leukocytes
24

 and  increase
25

 in the presence of 

malnutrition. There was no impairment of cell adhesion among groups, which may 

correspond to an efficient mobilization until the infection focus to the step following adhesion 

of macrophages, the phagocytosis. 

The phagocytic activity in malnutrition was reduced, findings consistent with the 

literature
4,22

, which show that the phagocytic function is susceptible to malnutrition and 

suggest that functional alterations of macrophages may be involved failure of the immune 

response
26

. Upon hospital release, the phagocytosis of patients showed increased activity, 

with significant similarity to the phagocytic ability of well-nourished children, in agreement 

with Vasquez-Garibay et al, 2002; where a study with twelve malnourished children, three to 

eighteen months of age, after four weeks of nutritional recovery, found significant 

improvement in phagocytic ability of neutrophils
22

. The activation of macrophages after 

internalization of pathogens induces the intracellular production of potent microbicide 

products that are responsible for the destruction of phagocytosed microorganisms
27,28

, being 

the evaluation of oxidizing substances synthesis considered sensitive and convenient to 

monitor the function of macrophages
29

. Concerning free radicals, nitric oxide and superoxide, 

they had decreased production in severe malnutrition, a result also found by other 

researchers
5,17

, suggesting greater impairment in microbicidal function of macrophages. Both 

NO and O2- were significantly elevated after treatment with WHO guidelines at hospital 

level; however the production of free radicals was reduced by evaluating the macrophages of 

well-nourished children, which may impair adequate microbicidal activity against infectious 

agents, since patients may die of infections, even that leukocytes contain pathogens, which 

were ingested by phagocytes, if they are not effectively destroyed. A study conducted by 

MacMurray et al, 1981, found that four to six weeks is enough to prevent improvement of 

immunological parameters in malnourished children, indicating that the abnormality in 

pathogens destruction is due to malnutrition. Finding also reinforced by Vásquez-Garibay et 

al, 2002, who after four weeks of nutritional recovery, managed to restore the microbicidal 
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activity of phagocytes studied
22

. The hospitalization time in our study, which consisted of 

about thirteen days, proved insufficient to reverse the microbicidal capacity. During the 

treatment of severe malnutrition, immune recovery should be considered as part of 

management, since the infection, among other factors, creates additional demand for an 

already depleted nutritional status by the need for rapid protein synthesis and cell proliferation 

to host defense
18

. The release criteria used, through solving the reason for hospitalization and 

10 g/kg weight gain for three consecutive days, did not follow the full immunological 

recovery of these patients. Chevalier et al, 1998 suggest the arm circumference evaluation and 

thymus ultrasound to assess the complete patient recovery, in addition to one month of 

hospitalization for the child being able to cope with a confident pathogenic environment
21

. 

Data lead us to infer that the severe malnutrition adversely affects children‟s 

immunity, and the use of WHO guidelines as treatment of severe malnutrition showed 

significant performance on the improvement of phagocytic function. However, the 

hospitalization time was insufficient to restore cell-mediated immunity, by evaluating the 

number of lymphocytes as well as restore the microbicidal activity. Thus, it is necessary to 

evaluate other criteria beyond those employed to ensure that children with severe malnutrition 

are perpetuated in the malnutrition-infection cycle. 
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 Figure 1. A-E Leukogram in children under two years old attended in the IMIP, Recife – 

Brazil, 2010. 
* Significant difference with control group (t test), p = 0.0338 
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Figure 2. (A) Adherence index, (B) phagocytic activity, (C) production  of nitric oxide and 

(D) superoxide in monocytes of children under two years old attended in the IMIP, Recife - 

Brazil, 2010. * Significant difference with the control group (t test), p <0.005 † Significant 

difference with D admission (paired t test) at p <0.005, ‡ Significant difference with the 

control group (t test) and D admission (t test test) at p <0.005 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com base nos resultados obtidos pode-se afirmar que: 

 

 A desnutrição grave reduziu a atividade fagocitária e a produção de radicais 

oxidantes responsáveis pela ação microbicida dos fagócitos;  

 O protocolo da OMS foi eficaz em restabelecer a capacidade fagocitária em 

monócitos de crianças com desnutrição grave durante hospitalização, e em 

melhorar a produção dos radicais, óxido nítrico e superóxido; 

 O período de hospitalização do presente estudo se mostrou insuficiente para 

recuperar o número de linfócitos nas crianças com desnutrição severa, como 

também, manter a produção de radicais oxidantes a níveis semelhantes às 

crianças bem nutridas; 

 

Sugere-se, como perspectivas: 

 

 Avaliação de outros parâmetros clínicos, como realização de ultrassonografia 

de timo e baço e quantificação de linfócitos CD4 e CD8, bem como C3 e C4, 

para associá-los aos critérios de alta, visando otimizar monitorização 

imunológica durante internamento hospitalar. 
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    TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIMENTO 

 

 

(De acordo com os critérios da resolução 196/96 de Conselho Nacional da Pesquisa) 

 

Eu,__________________________________________________________________, 

declaro que fui devidamente informado(a) pelas pesquisadoras Érika Michelle Correia de 

Macêdo e Rebecca Peixoto Paes Silva, sobre a finalidade da pesquisa: Comparação da 

resposta imune de crianças desnutridas graves internadas no Instituto de Medicina Integral 

Professor Fernando Figueira (IMIP) antes e após serem submetidas ao protocolo da 

Organização Mundial de Saúde (OMS)”, e que estou completamente consciente de que: 

 

1. Autorizei a participação da criança na pesquisa sem que recebesse nenhuma pressão dos 

que participaram do projeto. 

2. A criança continuará sendo atendida e dispondo de toda a atenção devida neste Hospital, 

independente da minha participação na pesquisa. 

3. Fui informado que a coleta de sangue será realizada por profissionais especializados do 

laboratório de análises clínicas do IMIP e que acarretará riscos mínimos para a criança. 

4. Será necessária a retirada de uma alíquota de material sanguíneo, através da qual serão 

realizadas dosagens no laboratório do IMIP e na UFPE. 

5. Tenho conhecimento de que os dados obtidos nesta pesquisa serão mantidos 

confidencialmente e que terei acesso as pesquisadoras para qualquer esclarecimento. 

6. Poderei retirar a criança a qualquer momento da pesquisa caso não me sinta satisfeito (a), 

sem que isso venha a prejudicar o atendimento da criança no IMIP. 

 

Recife, ____ de _______________ de _______ 

 

__________________________________________ 

Responsável pelo participante da pesquisa 

 

__________________________________________ 

Responsável pela Pesquisa 

(Érika Macêdo – cel: (81)88885125 

Av. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife-PE) 

 

__________________________________________ 

Responsável pela Pesquisa 

(Rebecca Peixoto – cel: (81)87313800 

Av. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife-PE) 

 

 

 

 

 



56 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

 

Nome ____________________________________________________  Registro____________ 

Idade____________   DN ___/___/___    Sexo ___________   Procedência ________________ 

Data admissão ___/___/___       Data da alta ___/___/___ 

 

VARIÁVEIS DE NASCIMENTO 

 

1. A mãe fez pré-natal na gravidez?  (   ) sim (   ) não   Se sim, quantas consultas?  ___ consultas 

3. Tipo de Parto: (   ) normal    (   ) cesariana   (   ) não sabe 

4. Peso ao Nascer: _______________ (em g) 

5. Idade Gestacional: ______ semanas  

 

TEMPO DE ALEITAMENTO MATERNO 

 

1. Até que idade mamou exclusivamente?    _________ meses 

(   ) ainda mama 

(   ) nunca mamou 

 

2. Enquanto mama (va), com que idade começou a receber: 

água:             _____ meses                     

chá:               _____ meses                     

suco:             _____ meses 

outro leite:    _____ meses 

mingau:        _____ meses 

Outro:           _____ meses 

(      ) nunca recebeu outros alimentos 

 

VARIÁVEIS SÓCIOECONÔMICAS 

 

1- Paridade da mãe: _________________________     

2- Idade materna:  __________________ 

3- Escolaridade materna: ________________________________________________________  

4- Ocupação Materna:  __________________________________________________________ 

5- Idade paterna: ______________     

 6- Escolaridade paterna: __________________________  

7- Ocupação Paterna: ________________________________________________________                           

8- Renda total familiar: R$ ______________   

9- Número de residentes no domicílio: ________  

10- Renda per capita: R$ ______________ por pessoa 

11 – Domicílio: tipo de moradia: 

(   ) Alvenaria      (   ) Madeira   (   ) Taipa 

12- Domicílio: esgoto sanitário / fossa séptica? 

(   ) sim    (   ) não      (   ) não sabe 

13- Domicílio: Água encanada? 

(   ) sim    (   ) não     (   ) não sabe 

14- Domicílio: número de cômodos? __________________ 

15 - Estado vacinal 

Nenhuma (   )  Incompletas para a idade (   ) Completas para a idade (    ) 

 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

 

Dados do dia do Internamento: 

Peso:  ___________________ 

Estatura:  ________________ 
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Escore Z P/A: _____________  

Edema:  _________________ 

Desnutrição: (   ) Kwashiorkor 

        (   ) Marasmo 

        (   ) kwashiorkor-marasmático 

        (   ) primária 

        (   ) secundária 

 

Dados do dia da alta:   

Peso:  ___________________ 

Estatura:  ________________ 

Escore Z P/A: _____________  

Estado Nutricional: (   ) Desnutrição grave 

                           (   ) Desnutrição moderada 

                           (   ) Desnutrição leve 

                           (   ) Eutrofia  

 

Acompanhamento do peso diário 

 

Data Peso (kg) 

 

Data Peso (kg) Data Peso (kg) 

      

      

      

      

      

 

EXAMES BIOQUÍMICOS 

 

 

 

Admissão Alta 

 Valor 

absoluto 

Valor 

relativo 

Valor 

absoluto 

Valor 

relativo 

Hemoglobina   

Hematócrito   

Hemáceas   

VCM   

HCM   

CHCM   

RDW   

Leucócitos totais   

Monócitos     

Linfócitos     

Eosinófilos     

Basófilos     

Neutrófilos     

Plaquetas   

Proteína C reativa   
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Proteínas totais   

Albumina   

Globulina   

 

 

DOSAGENS IMUNOLÓGICAS 

 

 

 

Admissão Alta 

ADERÊNCIA   

FAGOCITOSE   

NO   

SUPERÓXIDO 
1 H - 1H- 

2 H- 2H - 

SOD 

1- 1- 

2- 2- 

3- 3- 

4- 4- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


