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RESUMO 

 

A inflamação e o estresse oxidativo são os precursores das complicações do diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2). Além disso o baixo controle glicêmico pode levar ao aumento 

do estresse oxidativo e inflamação, bem como à diminuição da atividade antioxidante. 

Para testar esta hipótese, comparamos os níveis séricos e plasmáticos de marcadores 

antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos, de estresse oxidativo e de inflamação 

em indivíduos DM2, pré-diabéticos (pré-DM) e não diabéticos (controles). Os dados 

(mediana [intervalo interquartis]) relacionados a sexo, idade e níveis de hemoglobina 

glicada (HbA1c) foram calculados a partir de dados obtidos dos prontuários dos 

pacientes. O total de 111 indivíduos foi avaliado e dividido nos seguintes grupos de 

acordo com os níveis de HbA1c: grupo controle (n=12), HbA1c = 5,4 (5,2 - 5,5) %, 

idade média de 57 (50 - 73) anos; grupo pré-DM (n=12), HbA1c = 6,2 (6,1 - 6.3) %, 

idade média de 54 (49 - 67) anos; pacientes DM2 (n=89). Os pacientes DM2 foram 

ainda divididos em três grupos, de acordo com os níveis de HbA1c: Grupo A (HbA1c 

<7%, 63 (56 - 66) anos, n=28), Grupo B (HbA1c 7-9%, 57 (51 - 62) anos, n=32) e 

Grupo C (HbA1c >9%, 58 (49 - 63) anos, n=29). Foram avaliados através de KITs 

específicos as atividades superóxido dismutase (SOD) e glutationa peroxidase (GPX), 

os níveis de tióis totais, óxido nítrico (•NO), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e 

molécula de adesão intercelular 1 (ICAM-1) dos indivíduos. A atividade SOD 

plasmática foi maior nos indivíduos DM2 do que nos controles, e no Grupo A em 

relação ao grupo pré-DM. Os níveis de tióis totais foram menores nos grupos DM2 

quando comparados ao pré-DM. Os níveis de ICAM-1 dos grupos DM2 foram menores 

do que no grupo controle, enquanto a atividade GPx, os níveis de •NO total e TNF-a 

foram semelhantes entre os grupos. Concluindo, os indivíduos com DM2 parecem 

apresentar estresse oxidativo mais acentuado do que os indivíduos controle e pré-

DM, mas o nível de controle glicêmico não pareceu interferir no estado oxidativo e 

inflamatório dos pacientes com DM2. 

 

Palavras Chave: Diabetes mellitus tipo 2, pré-diabetes, enzimas antioxidantes, 

estresse oxidativo, inflamação. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Inflammation and oxidative stress are the precursors of type 2 diabetes mellitus 

(T2DM) complications and poor controlled glycaemia may lead to increased oxidative 

stress and inflammation and decreased antioxidant activity. To test this hypothesis, we 

compared serum and plasma levels of antioxidant, oxidative stress and inflammation 

markers in T2DM, pre-diabetic (pre-DM) and non-diabetics (controls) individuals. Data 

(median [interquartile range]) related to sex, age and glycated hemoglobin (HbA1c) 

levels were calculated from data obtained from patients' records.  The total of 111 

individuals was evaluated and divided into the following groups according to HbA1c 

levels: control group (n=12), HbA1c = 5.4 (5.2 - 5.5) %, mean age of 57 (50 - 73) years; 

pre-DM group (n=12), HbA1c = 6.2 (6.1 - 6.3) %, mean age of 54 (49 - 67) years; T2DM 

pacients (n=89). The T2DM patients were further divided into three groups, according 

to HbA1c levels: Group A (HbA1c <7%, 63 (56 - 66) years, n=28), Group B (HbA1c 7-

9%, 57 (51 - 62) anos, n=32) e Group C (HbA1c >9%, 58 (49 - 63) years, n=29). We 

measured, through specific KITs, superoxide dismutase (SOD) and glutathione 

peroxidase (GPX) activity, total thiols, nitric oxide (•NO), tumor necrosis factor alpha 

(TNF-α) and intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) levels of the individuals. 

Plasma SOD activity was higher in DM2 subjects than in controls and in Group A in 

relation to the pre-DM group. Total thiols levels were lower in T2DM groups when 

compared to pre-DM. ICAM-1 levels of T2DM groups were lower than in control group, 

while GPx activity, total •NO and TNF-α levels were similar among groups. In 

conclusion, individuals with T2DM appear to have more pronounced oxidative stress 

than control and pre-DM individuals, but the degree of glycemic control did not seem 

to have interfered in the oxidative and inflammatory status of T2DM patients. 

 

Keywords: type 2 diabetes mellitus, pre-diabetes, antioxidant enzymes, oxidative 

stress, inflammation.
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1 INTRODUÇÃO 

  

O DM é uma desordem metabólica, caracterizada por hiperglicemia crônica 

devido a distúrbios no metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas, os quais 

são resultados de defeitos na secreção e/ou ação da insulina (WHO, 2011). Os efeitos 

dessa doença incluem danos em longo prazo para o organismo, levando à disfunção 

e falência de vários órgãos, principalmente olhos, rins, nervos, coração e vasos 

sanguíneos, devido às altas concentrações plasmáticas de glicose (ADA, 2016). 

Enquanto o diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é caraterizado pela ausência da produção 

de insulina pelas células beta das ilhotas pancreáticas (ADA, 2014), o diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2), é fundamentado na resistência à ação da insulina. O avanço do 

DM2 pode ocasionar disfunção e redução das células beta, com isso a síntese e a 

secreção de insulina poderão ficar comprometidas e, em alguns casos, a 

insulinoterapia será essencial. (Matthaei et al., 2000; Mclellan et al., 2007).  

A hiperglicemia crônica representa o fator primário desencadeador das 

complicações do DM (Giacco & Brownlee, 2010), porém os mecanismos implicados 

no desenvolvimento das complicações do diabetes ainda não estão completamente 

elucidados. Nesse sentido, faz-se necessária a busca de biomarcadores séricos que 

possam ser correlacionados à hemoglobina glicada (HbA1c) - marcador clássico de 

complicações do DM. Sabe-se que os produtos finais de glicação avançada (AGEs), 

o estresse oxidativo e a diminuição da atividade de enzimas antioxidantes estão 

envolvidos nesse processo. Desse modo, a interação dos AGEs com seus receptores 

(RAGE) estimula a formação de espécies reativas de oxigênio (ROS) e a liberação de 

citocinas (Interleucinas 1, 6, TNF-α, dentre outras) por macrófagos e células 

endoteliais vasculares desencadeando processos inflamatórios e disfunção endotelial, 

os quais são a base da fisiopatologia das complicações do DM (Oliveira et al., 2013). 

A diminuição da biodisponibilidade do •NO leva ao desenvolvimento da 

disfunção endotelial, que precede o aparecimento das complicações vasculares e 

pode ser detectada através da avaliação de moléculas de adesão intercelular (ICAM-

1) no soro de pacientes (Hunsche, 2001). Além disso, a disfunção endotelial pode 

ocorrer pelo acúmulo de metabólitos, bem como pela redução dos fatores de proteção 

endógenos, como as enzimas antioxidantes e a diminuição dos níveis de tióis 

circulantes (Jeong & King, 2011).  
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Não há na literatura estudos que relacionem a hemoglobina glicada com o •NO 

total sérico, marcadores inflamatórios, níveis plasmáticos de tióis totais e atividades 

plasmática superóxido dismutase (SOD) e glutationa peroxidase (GPx) de um mesmo 

paciente, comparando com indivíduos pré-diabéticos (pré-DM) e não diabéticos 

(controle). Nesse sentido, a avaliação de biomarcadores séricos e plasmáticos, 

comparados ao marcador clássico de controle do diabetes, a HbA1c, visa estabelecer 

novos marcadores relacionados à patogênese das complicações do DM, objetivando 

melhor controle metabólico nestes pacientes e visando a redução das complicações 

da doença. 

Partindo do pressuposto de que HbA1c >6,5% sinaliza hiperglicemia, temos 

como hipótese que os níveis circulantes dos marcadores do estresse oxidativo e 

inflamação são mais elevados à medida em que a concentração de HbA1c aumenta 

nos indivíduos DM2. Portanto, nosso objetivo foi avaliar os níveis séricos ou 

plasmáticos dos marcadores do estresse oxidativo (•NO total), inflamatórios (ICAM-1, 

TNF-α) e atividade antioxidante (SOD, GPx, tióis totais) em indivíduos controles, pré-

DM e DM2, estratificados pelos níveis de HbA1c. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Atualmente presenciamos uma epidemia do DM no planeta, pois o número de 

indivíduos diabéticos tem aumentando como consequência da obesidade, do 

envelhecimento e do crescimento populacional, além da sobrevida aumentada de 

pacientes com a doença (SBD, 2016). Dados do Ministério da Saúde apontam que no 

Brasil, no final da década de 1980, a prevalência do DM era de cerca de 8% da 

população residente em áreas metropolitanas brasileiras. Essa prevalência variava de 

3% a 17% entre as faixas etárias de 30-39 e de 60-69 anos, respectivamente (Brasil, 

2006). No ano de 2014, verificou-se que 415 milhões de adultos entre 20 e 79 anos, 

ou 8,8% da população mundial eram portadores do DM, sendo a maior prevalência 

per capta na América do Norte e região do Caribe, com um em cada oito adultos 

doentes. Se essa tendência continuar há a perspectiva de que, em 2040, um em cada 

dez adultos, ou 642 milhões de pessoas em todo o mundo, sejam diabéticos (IDF, 

2015). No Brasil, dados de 2014 apontaram que aproximadamente 11,9 milhões de 

pessoas na faixa etária de 20 a 79 anos tinham a doença em todo o território nacional, 

podendo alcançar 19,2 milhões em 2035 (SBD, 2016). 

O impacto do DM, tanto humano quanto financeiro, é enorme, tendo provocado 

cinco milhões de mortes e ocupado 673 bilhões de dólares dos gastos com saúde 

(11,6% do total gasto em todo mundo) em 2015 (IDF, 2015). 

 

2.1 Patogenia do DM 

 

 A patogenia do DM envolve a destruição das células beta pancreáticas, levando 

à produção deficiente de insulina e/ou resistência à ação da insulina nas células 

adiposas, hepáticas e musculares esqueléticas (ADA, 2016). Esses processos 

patológicos são distintos, o que permite classificar a doença, respectivamente, em 

DM1 e DM2, que correspondem às principais formas do diabetes. 

O DM1, que corresponde a cerca de 5 a 10% dos casos de DM, anteriormente 

era conhecido como diabetes insulinodependente e resulta, na maioria das vezes, de 

destruição autoimune das células beta pancreáticas, levando à ausência absoluta de 

insulina. Esse processo ocorre com velocidades variadas, sendo mais rapidamente 

em crianças do que em adultos. No DM1, os indivíduos se tornam dependentes de 

insulina exógena para sobreviver. Apesar de mais frequente na infância, a resposta 
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autoimune responsável pelo desenvolvimento da doença pode ocorrer em qualquer 

faixa etária, incluindo indivíduos na terceira idade. Indivíduos DM1 raramente são 

obesos e podem vir a desenvolver outras desordens de caráter autoimune (ADA, 

2015). 

O DM2, anteriormente conhecido como diabetes não insulinodependente, 

representa 90-95% dos indivíduos portadores da doença. No DM2, o principal 

fenômeno fisiopatológico é a resistência à ação da insulina, levando à diminuição da 

captação de glicose em tecidos insulinodependentes, como tecido adiposo, hepático 

e muscular esquelético. Em resposta a esta resistência, no início da doença ocorre 

hiperinsulinemia compensatória, continuando por meses ou anos. O avanço do DM2 

pode ocasionar disfunção e redução do número de células beta, com isso a síntese e 

a secreção de insulina poderão ficar comprometidas e, em alguns casos, a 

insulinoterapia será também necessária (Matthaei et al., 2000; Mclellan et al., 2007). 

 

2.2 Mecanismo de ação intracelular e resistência à ação da insulina 

  

O mecanismo de transporte de glicose dependente da insulina no músculo 

esquelético e tecido adiposo ocorre através da ligação do hormônio a seu receptor na 

membrana, o receptor da insulina (IR - Insulin Receptor), que possui atividade tirosina 

quinase intrínseca. Uma vez ativado, o IR fosforila vários substratos proteicos no 

citoplasma em resíduos de tirosina. Dentre esses, quatro pertencem à família dos 

substratos do receptor da insulina (IRS - Insulin Receptor Substrate 1 a 4), dos quais 

apenas os IRS 1 e 2 são indispensáveis para que haja a translocação adequada dos 

transportadores de glicose (GLUT 4) para a membrana celular (Aires, 2012). Os IRS 

fosforilados ativam a enzima fosfatidilinositol-3-quiinase (PI3-K), que por sua vez gera 

o fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato (PIP3), responsável pela ativação de várias proteínas 

citoplasmáticas. O aumento de PIP3 estimulado pela insulina resulta no recrutamento 

e ativação da piruvato desidrogenase quinase 1 (PDK1), que fosforila e ativa várias 

quinases intracelulares, entre elas a proteína quinase B (Akt) de 1 a 3, as proteínas 

quinase C (PKC), isoformas ζ/λ e a proteína quinase regulada pelo soro e pelo 

glicocorticóide (SGK). Depois de fosforilada, a Akt é translocada para a membrana 

plasmática e, por mecanismos ainda não muito bem esclarecidos, ativa a translocação 

das vesículas contendo GLUT 4 do citoplasma até a membrana celular (Figura 1), 

onde carreiam a glicose para o interior da célula (Aires, 2012; Chang et al., 2004). 
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Além da ativação da PI3-K, a via de sinalização intracelular da insulina pode 

envolver a ativação de outros fatores envolvidos no transporte da glicose. Uma 

segunda via que ocorre em paralelo à ativação da via da PI3-K envolve a forforilação 

do proto-oncogene c-Cbl (Casitas B-lineage Lymphoma) e aparentemente não 

depende da ativação da PI3-K. O Cbl, associado à proteína adaptadora CAP (Cbl-

associated protein), formam um complexo que migra para a membrana celular onde, 

após uma série de reações, ativa a proteína TC10, a qual sinaliza para que ocorra a 

translocação de vesículas contendo o GLUT 4 para a membrana celular (Figura 1) 

(Thirone et al., 2004). 

 

Figura 1 - Via de sinalização da insulina na captação de glicose 

 
 

Fonte: Tavares, 2017 (acervo pessoal). A ligação da insulina ao seu receptor de membrana promove a 
autofosforilação deste e desencadeia uma cascata de sinalizações que convergem no transporte das 
vesículas contendo GLUT 4 até a membrana celular. IR: receptor de insulina; IRS-1 e 2: substrato do 
receptor de insulina 1 e 2; Tir: tirosina; P: fósforo; PI3: fosfatidilinositol-3-quinase; PIP2: fosfatidilinositol 
4,5-difosfato; PIP3: fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato; PDK1: piruvato desidrogenase quinase 1; Akt: 
proteína quinase B; aPKC: proteínas quinase C anormais; Cbl: Casitas B-lineage Lymphoma; CAP: 

proteína associada a Cbl; GLUT 4: transportador de glicose 4.   
 

Quando um ou mais elementos da via de transmissão do sinal hormonal após 

sua interação com o receptor falham, caracteriza-se a resistência à ação da insulina. 

A causa ainda não está completamente elucidada e é, geralmente, multifatorial.  Mais 

frequentemente ocorre diminuição da fosforilação dos IRS-1 e 2, com diminuição da 
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atividade da PI3-K e da translocação do GLUT 4. Mutações no gene do receptor da 

insulina são responsáveis pelas formas mais graves de resistência à ação da insulina, 

embora ocorram raramente. Ainda que muitos desses defeitos isoladamente não 

causem DM2 (alterações no IRS-1 ou na PI3-K, p. ex.), a junção de dois ou mais 

fatores deficientes usualmente resultam na doença (DM2 poligênico) (Aires, 2012).  

 Grande parte dos indivíduos com DM2 é obesa e é sabido que a obesidade 

está relacionada à resistência à ação da insulina. No entanto, indivíduos não obesos 

podem apresentar essa forma de diabetes, demonstrando que o desenvolvimento do 

DM também está associado à predisposição genética. Além disso, a alta porcentagem 

de gordura corporal, principalmente a que se concentra na região abdominal, está 

relacionada com a resistência à ação da insulina (ADA, 2016). Inicialmente, essa 

relação entre obesidade e resistência à insulina foi creditada ao excesso de ácidos 

graxos livres, que quando excedem a capacidade de armazenamento dos adipócitos, 

migram para outros tecidos, como músculo esquelético e fígado. Quando depositados 

no músculo esquelético, os ácidos graxos ativam o diacilglicerol (DAG) que, por sua 

vez, ativa a PKC e esta fosforila os IRS 1 e 2 em resíduos de serina, inibindo a 

sinalização da insulina em seus tecidos alvos (Shulman, 2004; Savage et al., 2007). 

Mais recentemente, descobriu-se que a inflamação associada à obesidade 

também pode provocar resistência à ação da insulina devido à migração de 

macrófagos para os adipócitos, que ali produzem citocinas pró-inflamatórias com 

papel importante nessa resistência. Entre estas citocinas estão o fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α - Tumor necrosis factor alfa) e as interleucinas 1 e 6 (IL-1 e 6) 

(Dandona et al., 2004). Concomitantemente, a elevação da concentração de ácidos 

graxos circulantes, principalmente os de origem animal, obtidos através da ingestão 

de alimentos, pode ativar os receptores de membrana denominados toll like receptors 

4 (TLR-4), capazes ativar proteínas de resposta inflamatória, entre elas a serina 

quinase JNK (c-Jun N-terminal kinase), as quais fosforilam os IRS-1 e 2 em resíduos 

de serina, o que inibe a sinalização intracelular da insulina. (Pauli et. al. 2009). Além 

disso, foi demonstrado que uma supressão na via da JNK pode melhorar a resistência 

à ação da insulina e a tolerância à glicose (Aires, 2012; Li & Yu, 2013). Portanto, todas 

essas alterações justificam a base poligênica e ambiental do DM2. 

O DM2 frequentemente já está presente por muitos anos antes de ser 

diagnosticado, pois a hiperglicemia se desenvolve gradualmente e, nos estágios 

iniciais, não é grave o suficiente para que qualquer um dos sintomas clássicos da 
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doença (poliúria, polidipsia, polifagia) seja notado. No entanto, esses indivíduos com 

diagnóstico tardio possuem risco aumentado de desenvolver complicações micro e 

macrovasculares. O risco de desenvolvimento dessa forma de diabetes aumenta com 

a idade, obesidade e falta de exercício físico, e ocorre mais frequentemente em 

mulheres que desenvolveram diabetes gestacional, além de indivíduos hipertensos e 

dislipidêmicos (ADA, 2016).  

Há uma relação inversa entre atividade física e prevalência de DM2. O risco da 

doença diminui em até 6% a cada elevação de 500 kcal no gasto energético diário. 

Acredita-se que o mecanismo do efeito protetor do exercício é o aumento da 

sensibilidade à insulina no músculo esquelético e no tecido adiposo (Figura 2). Outros 

fatores como história familiar de DM2, duração da obesidade e distribuição de gordura 

também são importantes (Pauli et. al. 2009). 

 

Figura 2 - Efeito protetor do exercício na resistência à ação da insulina no músculo 

esquelético. 

 
__________________________________________________________________________ 
Fonte: Tavares, 2017 (acervo pessoal). O exercício físico causa redução da expressão de proteínas 
intracelulares relacionadas a resistência à ação da insulina (p.ex. JNK entre outras) e, com isso, há 
aumento na sensibilidade à insulina e melhora na captação de glicose (A). Além disso, o exercício 
estimula a translocação do GLUT 4 para a membrana do músculo esquelético mediado pela via da PI3-
K, dependente de insulina (B). JNK: c-Jun N-terminal kinase; IR: receptor de insulina; IRS-1/2: substrato 
do receptor de insulina 1 e 2; Tir: tirosina; P: fósforo; PI3: fosfatidilinositol-3-quiinase; PIP2: 
fosfatidilinositol 4,5-difosfato; PIP3: fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato; PDK1: piruvato desidrogenase 
quinase 1; Akt: proteína quinase B; aPKC: proteínas quinase C anormais; GLUT 4: transportador de 
glicose 4. M.P.: membrana plasmática. 

 



26 
 

2.3 Diagnóstico do DM2  

 

O diagnóstico do DM2 no Brasil baseia-se na dosagem da glicemia de jejum, 

teste oral de tolerância à glicose (TOTG) e glicemia casual. Entende-se por glicemia 

casual aquela realizada a qualquer hora do dia, a despeito dos horários das refeições. 

A HbA1c ainda não é aceita pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) como critério 

de diagnóstico, apenas sendo usada para avaliação do controle da glicemia nos 

pacientes já diagnosticados (SBD, 2015). 

A aferição da glicemia em jejum é o exame mais preciso e, portanto, o mais 

comumente usado para diagnosticar a doença. Para a realização desse teste, a coleta 

do sangue deve ser realizada preferencialmente através de punção venosa em um 

tubo contendo um anticoagulante e um inibidor da via glicolítica, geralmente EDTA e 

fluoreto de sódio, respectivamente. Após a coleta, a amostra de sangue deve ser 

centrifugada para que haja a separação do plasma e elementos celulares do sangue, 

diminuindo assim a utilização da glicose por essas células, o que pode interferir no 

resultado do exame (SBD, 2015). 

O diagnóstico do DM pode ser estabelecido quando um ou mais desses 

critérios são observados:  

• Valor da glicemia, estando o indivíduo em jejum de no mínimo oito horas, ≥ 126 

mg/dL em mais de uma ocasião, em casos de pequena elevação da glicemia.  

• Valor da glicemia casual ≥ 200 mg/dL e o paciente possui sintomas de diabetes 

(poliúria, polidipsia, polifagia).  

• Glicemia ≥ 200 mg/dL 2 horas após sobrecarga de 75 g de glicose. 

Valores de glicemia entre 70 a 99 mg/dL, estando o paciente em jejum, são 

considerados normais (SBD, 2015).  

Desde 1997 os critérios para diagnóstico do DM levam em consideração a 

presença de retinopatia associada à glicemia de jejum como fator chave para 

identificar o limiar seguro da glicose na circulação. Após análise de uma série de 

dados, verificou-se que os valores a partir dos quais a prevalência de retinopatia 

aumentava eram semelhantes entre as populações estudadas. Dessa forma, 

percebeu-se que o ponto de corte para diagnóstico de diabetes da glicemia de jejum, 

anteriormente tido como ≥ 140 mg/dL, poderia ser modificado para ≥ 126 mg/dL 

(Expert Committee On The Diagnosis And Classification Of Diabetes Mellitus, 1997). 
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2.3.1 Avaliação do controle glicêmico pela hemoglobina glicada 

 

A hemoglobina humana consiste de três frações, sendo elas HbA 

(representando 97% da Hb total), HbA2 (2,5% da Hb total) e HbF (0,5% da Hb total). 

O fracionamento da HbA dá origem a um grupo pequeno de hemoglobinas, chamadas 

em conjunto de HbA1, que correspondem às formas da hemoglobina mais carregadas 

negativamente devido à adição de glicose e outros carboidratos. A HbA1 origina, 

ainda, três subtipos cromatograficamente distintos: HbA1a, HbA1b e HbA1c, dentre 

os quais a HbA1c é a única cuja cadeia beta da hemoglobina está ligada à glicose de 

maneira irreversível e estável (Netto et al., 2009; WHO, 2011). Desde que foi descrita 

pela primeira vez em 1969, muitos estudos foram feitos correlacionando os valores da 

HbA1c (%) com a glicemia, os quais resultaram na ideia de que esta fração poderia 

ser usada como um parâmetro objetivo de medida de controle glicêmico (Rahbar et 

al., 1969; WHO, 2011). 

A glicação é a adição não-enzimática de um resíduo de açúcar a um 

aminoácido valina na molécula de hemoglobina, sendo assim, quanto maior a 

porcentagem de hemoglobina glicada apresentada por um indivíduo, maiores os 

níveis de glicose na circulação (WHO, 2011).  Como as hemácias têm um tempo de 

meia-vida de aproximadamente 120 dias e a glicação da hemoglobina ocorre durante 

todo o tempo de vida das hemácias, a HbA1c é considerada como a média ponderada 

global das glicemias médias diárias durante os últimos três a quatro meses. Deste 

modo, é possível avaliar a concentração glicêmica média nesse período através da 

porcentagem de glicose ligada à hemoglobina (SBD, 2015).  

Por esse motivo e por não precisar de nenhum tipo de preparação especial para 

a realização do exame, o que minimiza a possibilidade de erros, a dosagem de HbA1c 

se tornou a escolha preferencial para avaliação do controle glicêmico de diabéticos 

(ADA, 2015). Em 2009 o teste foi recomendado como critério de diagnóstico para o 

DM em países que seguem a padronização de dosagem estabelecida pelo National 

Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP), sendo valores ≥ 6,5% indicativos 

da doença e valores entre 5,7% e 6,4% considerados como alto risco de 

desenvolvimento do diabetes (pré-diabetes) (International Expert Committee, 2009). 

No Brasil, porém, esse exame não é aceito para diagnóstico, sendo usado 

apenas para controle da glicemia dos pacientes. Muitos países não utilizam a HbA1c 

como critério diagnóstico devido ao alto custo, disponibilidade limitada em algumas 
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regiões já que o método de dosagem deve ser certificado pelo NGSP, correlação 

limitada entre HbA1c e média da glicemia em alguns indivíduos e alterações em 

indivíduos com anemias ou hemoglobinopatias. Além disso, deve-se ressaltar que em 

alguns casos de evolução muito rápida da doença, como acontece no DM1, os valores 

de HbA1c podem não se elevar significativamente. (WHO, 2011; SBD, 2015; ADA, 

2015). 

 

2.4 Pré-diabetes (Pré-DM) 

 

Há dois grupos de indivíduos os quais apresentam valores de glicemia que não 

preenchem os critérios para diagnóstico de DM, porém são elevados para ser 

considerados normais. O primeiro grupo de indivíduos apresenta glicemia em jejum 

entre 100 - 125 mg/dL, sendo classificados como portadores de glicemia de jejum 

alterada (IFG – Impared Fasting Glucose). O segundo grupo apresenta tolerância à 

glicose diminuída (IGT – Impaired Glucose Tolerance), que ocorre quando, após uma 

sobrecarga de 75 g de glicose, o valor de glicemia em 2 horas situa-se entre 140 e 

199 mg/dL (Quadro 1). Juntos os indivíduos destes grupos são denominados pré-

diabéticos (SBD, 2015). 

 

Quadro 1 - Valores de referência de glicemia para diagnóstico de DM e Pré-DM 

baseados no TOTG (mg/dL) 

Condições 
Tolerância à 

glicose normal 
Pré-diabetes Diabetes Mellitus 

Jejum < 100 
100-125 

e/ou 

≥ 126 

120 min. < 140 ≥ 140 < 200 ≥ 200 

Fonte: adaptado de SBD, 2016.  

 

Além das 415 milhões de pessoas estimadas sendo portadoras do DM em 

2015, há aproximadamente 318 milhões de adultos pré-diabéticos no planeta, os quais 

possuem alto risco de desenvolvimento do DM. Não obstante, foi demonstrado que os 

indivíduos pré-diabéticos também possuem risco aumentado de desenvolver doenças 
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cardiovasculares, que estão associadas à maior taxa de mortalidade entre portadores 

do DM2 (Kirpichnikov & Sowers, 2001; Avogaro et al, 2011; IDF, 2015). 

O TOTG se faz importante para identificar os indivíduos que possuem IFG, IGT 

ou ambos, já que essas duas condições constituem fatores de risco para o DM2, 

devido a sua correlação com resistência à insulina (Genuth et al., 2003). Tanto IFG 

quanto IGT estão associados à obesidade, dislipidemia com triglicerídeos (TG) altos 

e/ou HDL-c baixo e hipertensão. Mudanças no estilo de vida, com a adoção de hábitos 

mais saudáveis e perda de 5-10% de massa corporal, bem como o uso alguns 

fármacos, comprovadamente podem prevenir ou atrasar o desenvolvimento do DM2 

em pessoas com IGT (ADA, 2015). 

O TOTG deve ser realizado em jejum de 10 a 16 horas e consiste em uma 

coleta de sangue basal, seguida de ingestão de 75g de glicose diluída em 300 ml de 

água, em até 5 minutos. Após 120 minutos da ingestão da solução de glicose é 

realizada outra coleta de sangue. Fisiologicamente, a glicemia tende a normalizar para 

níveis abaixo de 140 mg/dL após 120 minutos. Indivíduos diabéticos, mesmo aos 120 

minutos, permanecem com os níveis de glicose acima de 200 mg/dL. (Quadro 1) 

(SBD, 2015). 

 Apesar de não ser utilizado como critério de diagnóstico no Brasil, de acordo 

com o International Expert Committee (2009), indivíduos pré-diabéticos possuem 

valores de HbA1c entre 5,7% e 6,4%. Não obstante, indivíduos diabéticos com HbA1c 

acima de 7% representam alto risco para o desenvolvimento das complicações do DM 

(Skyler, 1996). 

 

2.5 Estresse oxidativo e desenvolvimento das complicações do diabetes 

 

As complicações do DM são divididas em microvasculares: retinopatia, 

nefropatia e neuropatia; e macrovasculares: doença cardiovascular, cerebrovascular 

e doença arterial periférica, sendo a doença cardiovascular a principal causa de morte 

entre diabéticos (Scheffel et al., 2004; Barbosa et al., 2009; ADA, 2014). Estudos 

utilizando grande número de pacientes, como o DCCT (Diabetes Control and 

Complications Trial) e o UKPDS (UK Prospective Diabetes Study), demonstraram que 

o controle intensivo da glicemia apresenta benefícios significativos para a saúde, 

diminuindo a incidência, prevenindo ou reduzindo o risco do aparecimento (ou ainda 

retardando a progressão) das complicações microvasculares ligadas ao DM 1 e 2 
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(Monnier et al., 1999; Zimmet et al., 2001; Genuth et al., 2005; Maynard et al., 2007; 

Gerrits et al., 2008).  

O aparecimento das complicações do DM está associado principalmente ao 

estresse oxidativo e à formação dos produtos finais de glicação avançada (AGEs – 

Advanced Glycation End Products). Não obstante, diversas vias estão descritas como 

precursoras de complicações do DM, iniciando com o desenvolvimento de disfunção 

endotelial e, subsequentemente, complicações vasculares. Em relação à disfunção 

endotelial, esta não ocorre apenas através do aumento de metabólitos capazes de 

causar danos no endotélio, mas também devido a redução da produção dos fatores 

de proteção endógenos, tais como: óxido nítrico (•NO), fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF - vascular endotelial growth factor) e enzimas antioxidantes (Jeong & 

King, 2011). 

A hiperglicemia crônica representa o fator primário desencadeador do estresse 

oxidativo e, consequentemente, das complicações do DM (Giacco & Brownlee, 2010). 

Entende-se por estresse oxidativo qualquer alteração fisiológica que cause aumento 

da produção de espécies reativas de oxigênio (ROS - Reactive Oxygen Species) e 

nitrogênio (RNS - Reactive Nitrogen Species) e diminuição da neutralização destas 

por mecanismos de defesa antioxidantes (Figura 3). Fisiologicamente, há uma relação 

de equilíbrio entre produção de ROS e RNS e sua neutralização, sendo assim, este 

desbalanço causa disfunção e danos celulares (Sies, 1997).  

Por definição, ROS e RNS são compostos químicos com um elétron 

desemparelhado nos átomos de oxigênio (O•) ou nitrogênio (N•), que possuem a 

propriedade reativa de acomodar ou doar elétrons para uma gama de moléculas 

biológicas. Estes compostos são produzidos pelas células eucarióticas normalmente, 

como consequência do metabolismo aeróbico (Tangvarasittichai, 2015). As principais 

ROS são distribuídas em dois grupos: as radicalares, formadas principalmente pelo 

ânion superóxido (•O2
-), radical hidroxila (OH•) e radical hidroperoxila (HO2

•) e as não 

radicalares, dentre as quais se destaca o peroxido de hidrogênio (H2O2). As RNS mais 

importantes são •NO e os peroxinitritos (ONOO-) (Barreiros et al., 2006). 
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Figura 3 - Estresse oxidativo 

 

 

Fonte: Tavares, 2017 (acervo pessoal). Desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio 
e nitrogênio (aumentadas) e defesas antioxidantes (diminuídas). NO: óxido nítrico; SOD: superóxido 
dismutase; GPx: glutationa peroxidase; ROS: espécies reativas de oxigênio; RNS: espécies reativas 
de nitrogênio. 

 

Os efeitos deletérios mais comuns destas moléculas incluem modificações de 

bases nos ácidos nucléicos, peroxidação lipídica, oxidação de resíduos de 

aminoácidos específicos e formação de carbonilas. Desse modo, os carboidratos, 

lipídios e proteínas constituintes das membranas celulares e das membranas internas 

das organelas, tais como mitocôndrias, retículo endoplasmático e núcleo, são alvos 

para as ROS e RNS (Parthasarathy et al., 1999). A peroxidação lipídica é uma das 

principais causas de dano celular por ação de ROS e RNS. Neste processo, uma 

reação em cadeia se inicia com o OH• ou o radical alcoxila (LO•) promovendo o 

sequestro de um hidrogênio do ácido graxo da membrana, seja ela a membrana 

celular ou uma membrana interna. Após isso ocorre uma série de reações que 

culminam na destruição dos lipídios das membranas, o que acarreta alterações na 

estrutura e na permeabilidade das mesmas. Como consequência desse processo, há 

perda da seletividade na troca iônica, liberação do conteúdo das organelas, como as 

enzimas hidrolíticas dos lisossomos, além de formação de produtos citotóxicos, 

resultando na morte celular (Ferreira & Matsubara, 1997). 

Em indivíduos hiperglicêmicos, o aumento da produção mitocondrial de •O2- 

representa o fator primário desencadeador do estresse oxidativo (Fiorentino et al., 

2013). Fisiologicamente, o •O2
- é produzido majoritariamente na cadeia transportadora 
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de elétrons, um conjunto de complexos proteicos/enzimáticos situados na membrana 

interna das mitocôndrias. Nesse processo, a nicotinamida adenina dinucleotídeo 

(NADH) e a flavina adenina dinucleotídeo (FADH2), produzidos no ciclo de Krebs 

através do piruvato, doam seus elétrons aos complexos I e II, que por sua vez 

transferem os elétrons adiante através dos complexos III e IV, até que sejam 

conjugados a uma molécula de oxigênio presente no interior da mitocôndria, formando 

água. A transferência do elétron através dos complexos I, III e IV fornece energia para 

que estes bombeiem prótons para o espaço intermembranas mitocondrial, produzindo 

um gradiente elétrico que ativa a ATP sintase (complexo 5). O •O2
- é produzido como 

um subproduto nesse processo, quando os elétrons são transferidos do complexo II 

para o complexo III, e logo é degradado pela enzima antioxidante superóxido 

dismutase (SOD).  

Por outro lado, em condições de hiperglicemia, o aumento da oxidação do 

piruvato no ciclo de Krebs causa aumento da produção de NADH e FADH2 e, 

consequentemente, do seu fluxo na cadeia respiratória. Como resultado, o gradiente 

criado através da membrana mitocrondrial aumenta até atingir um limite crítico, a partir 

do qual o transporte de elétrons dentro do complexo III é interrompido. Quando 

bloqueados, os elétrons voltam para a coenzima Q10, que os doa para o oxigênio 

molecular, formando então o superóxido em grandes quantidades (Figura 4) (Giacco 

& Brownlee, 2010; Fiorentino et al., 2013). Estudos indicam que outras vias podem 

ser induzidas pelo aumento da produção mitocondrial de •O2
-, amplificando assim o 

efeito danoso da hiperglicemia. Essas vias incluem o desacoplamento da enzima 

responsável pela produção de óxido nítrico nas células endoteliais (eNOS - endothelial 

nitric oxide synthase) e as nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH) 

oxidases (NOXs) (Bertoluci et al., 2008, Giacco & Brownlee, 2010). 
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Figura 4 - Cadeia respiratória e aumento da produção de ânion superóxido na 

hiperglicemia 

 

Fonte: adaptado de Fiorentino et al., 2013. Em condições de hiperglicemia, os maiores níveis de 
piruvato aumentam o fluxo de NADH e FADH2 na cadeia transportadora de elétrons e 
consequentemente o gradiente elétrico através da membrana mitocondrial. A transferência de elétrons 
dentro do complexo III é interrompida, fazendo com que os elétrons voltem para a coenzima Q10, que 
os doa para o oxigênio molecular, gerando então o superóxido. CoQ10: coenzima Q10; CytoC: citocromo 
C; e-: elétron; •O2

-: ânion superóxido; SOD: superóxido dismutase; GSH: glutationa reduzida; GSSG: 
glutationa oxidada; H2O: água; H2O2: peróxido de hidrogênio; ADP: adenosina difosfato; Pi: fosfato; 
ATP: adenosina trifosfato. NADH/NAD: nicotinamida adenina dinucleotídeo; FADH2/FAD: flavina 
adenina dinucleotídeo. 

 

Os eventos que culminam nas complicações do DM iniciam-se a partir do 

acúmulo de •O2
- produzido durante a hiperglicemia, o qual inibe parcialmente a enzima 

gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPDH), fazendo com que os intermediários 

da via glicolítica se acumulem e sejam desviados para outras vias.  Neste processo, 

o gliceraldeído 3-fosfato é desviado, resultando no aumento da conversão de 

diidroxiacetona fosfato (DHAP) para DAG (via da PKC), e de triose fosfato para 

metilglioxal, o principal precursor intracelular dos AGEs (via de formação dos AGEs) 

(Figura 5) (Oliveira et al., 2013).  

Além disso, o aumento da conversão de frutose 6-fosfato para UDP-N-

acetilglicosamina (UDP-N-AcGlu) causa aumento de modificações de proteínas pela 

ação da N-acetilglicosamina O-ligada (O-GlcNAc) (via da hexosamina). 
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Concomitantemente, o aumento do fluxo de glicose através das vias do poliol 

consome o fosfato do NADPH (via do poliol) e esgota a glutationa reduzida (GSH), a 

qual atua, entre outras coisas, como substrato para a enzima antioxidante glutationa 

peroxidase (GPx) (Figura 5) (Oliveira et al., 2013). 

 

Figura 5 - Principais vias metabólicas associadas às complicações do DM 

__________________________________________________________________________ 
Fonte: adaptado de Oliveira et al., 2013. NAD+/NADH: adenina nicotinamida dinucleotídeo; 
NADP+/NADPH: nicotinamida adenina dinucleótido fosfato; GAPDH: gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase; SDH:  sorbitol desidrogenase; GFAT: glutamina: frutose-6-fosfato amidotransferase; 

UDP-N-AcGlu: UDP-N-acetilglicosamina; Gln: glutamina; Glu: glutamato; DHAP: fosfato de 
diidroxiacetona; DAG: diacilglicerol; PKC: proteína quinase C; AGEs: produtos finais de glicação 
avançada.  
 

Os principais processos envolvidos nas complicações do diabetes causados 

por aumento da produção de •O2
- são: 

 

• Aumento do fluxo da via do poliol 

 

A via do poliol se baseia em uma família de enzimas aldo-ceto redutases que 

utilizam o NADPH como cofator para a redução de vários compostos carbonílicos a 

seus respectivos álcoois de açúcar (polióis). Nessa via, a glicose em excesso é 

convertida a sorbitol pela aldose redutase, que logo é oxidado em frutose pela ação 

da sorbitol desidrogenase, a qual usa o NAD+ como cofator (Figura 5) (Giacco & 
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Brownlee, 2010). A aldose redutase pode ser encontrada em células cuja entrada de 

glicose independe da insulina, como as do tecido nervoso, retina, glomérulos e células 

vasculares. Logo, a entrada de glicose nesses tecidos aumenta na hiperglicemia 

(Ramasamy & Goldberg, 2010). O consumo elevado do NADPH pela via do poliol 

causa danos aos tecidos graças a um aumento do estresse oxidativo intracelular, pois 

o NADPH é cofator para a regeneração do GSH, que por sua vez é responsável pela 

retirada de ROS do citoplasma, além de ser cofator da GPx (Vikramadithyan et al., 

2005). 

 

• Aumento da ativação da PKC 

 

O acúmulo de ROS nos tecidos inibe a atividade da GAPDH, elevando a 

concentração intracelular de triose fosfato, o qual é precursor do DAG na via glicolítica 

(Figura 5) (Inoguchi et al., 1992; Scivittaro et al., 2000). Como já foi mencionado, o 

DAG é um ativador da PKC, portanto seu aumento no meio intracelular causa: 

excessiva ativação de isoformas da PKC, desencadeando uma maior permeabilidade 

vascular causada por aumento na expressão de VEGF em células musculares lisas; 

anormalidades no fluxo sanguíneo por consequência da redução da atividade 

endotelial da NOS e/ou aumento da síntese de endotelina-1; espessamento da 

membrana basal do endotélio graças à elevada indução da expressão de TGFβ 

(transforming growth factor beta), colágeno tipo IV e fibronectina, bem como adesão 

leucocitária e angiogênese (Giacco & Brownlee, 2010; Oliveira et al., 2013). 

 

• Aumento no fluxo da via da hexosamina 

 

A hiperglicemia, somada à oxidação excessiva de ácidos graxos induzida pela 

resistência à insulina, causa acúmulo de frutose 6-fosfato e aumento do fluxo desta 

para a via da hexosamina. (Sayeski & Kudlow, 1996; Du et al., 2000) A frutose 6-

fosfato se desvia da via glicolítica para servir de substrato da enzima glutamina:frutose 

6-fosfato amidotranferase (GFAT), a qual converte frutose 6-fosfato em glicosamina 

6-fosfato, que logo depois é convertido em UDP-N-AcGlu (Figura 5). O-GlcNAc 

transferases específicas formam o O-GlcNAc a partir do UDP-N-AcGlu, o qual provoca 

modificações de proteínas citoplasmáticas e nucleares, com efeitos deletérios para as 

células (Giacco & Brownlee, 2010). Dentre esses efeitos, destaca-se o aumento na 
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indução da transcrição gênica de TGFα, TGFβ e do inibidor do ativador do 

plasminogênio I (PAI-I – plasminogen activator inhibitor I) em células musculares 

vasculares lisas e células endoteliais (Du et al., 2000; Chen et al., 1998). Ocorre 

também inibição da atividade da eNOS nas células endoteliais, por O-GlcNAcilação 

do sítio de ativação da Akt da enzima (Giacco & Brownlee, 2010). 

 

• Aumento da formação de produtos finais de glicação avançada 

 

Os AGEs podem ser originados a partir da ligação não enzimática entre um 

carboidrato e resíduos livres de lisina ou arginina em uma proteína ou de cross link de 

proteínas (Thorpe & Baynes, 2003), sendo os derivados da lisina mais bem 

caracterizados e com a maior concentração sérica em humanos.  Os resíduos de lisina 

ou arginina são as porções que reagem com o grupamento aldeído de carboidratos, o 

que leva à formação da base de Schiff. Além disso, os AGEs podem ser formados 

através de glicoxidação de lipídeos e ácido nucleico.  

A reação mais amplamente conhecida, chamada reação de Maillard, acontece 

quando carboidratos reagem com proteínas extracelulares de forma espontânea. Essa 

reação, ao qual se dá o nome de glicação, inicia a formação reversível de uma base 

de Schiff entre um carboidrato e o grupo amina de uma proteína, que posteriormente 

torna-se uma ceto-amina estável, denominada produto de Amadori. Os produtos de 

Amadori possuem grupos carbonilas reativos, que se condensam com grupos aminas 

primários acessíveis e, após uma complexa e repetida cascata de reações de 

desidratação, condensação, oxidação e ciclização, que pode levar meses, são 

formados os AGEs (Figura 6). Uma vez que essa reação ocorre de forma constante e 

espontânea, dependendo da disponibilidade de glicose, os AGEs se acumulam 

durante toda a vida do indivíduo (Oliveira et al., 2013). 

Uma via alternativa para formação dos AGEs se dá através de componentes 

glicolíticos intermediários, como os alfa descarbonil (glioxal, metilglioxal e 3-

desoxiglicosona) (Figura 6), os quais são formados por diversos mecanismos, como 

auto-oxidação da glicose, estresse oxidativo, decomposição de intermediários 

fosforilados da via glicolítica e degradação dos produtos de Amadori (Bos et al., 2011). 

Esses componentes são considerados a principal fonte de produção dos AGEs, por 

sua maior reatividade à glicose. Portanto, a glicemia elevada, comum no DM mal 

controlado, é considerada o evento primário na aceleração da formação de AGEs 
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(Brownlee, 2005), que afetam predominantemente moléculas de meia-vida longa, 

como o colágeno, exercendo importante função no processo de envelhecimento 

(Barbosa et al., 2008). Indivíduos diabéticos obesos também podem ter maior 

propensão à formação de AGEs, pois a grande quantidade de lipídeos circulantes 

pode aumentar a produção pela via alternativa. 

 

Figura 6 - Formação dos AGEs 

 

 

Fonte: <www.lucitojalseara.blogspot.com.br> Acesso em mai/2014. Estágios da reação de glicação 
pela reação de Maillard (1, 2, 3) e pela via alternativa.  

 

Vários receptores celulares possuem a capacidade de ligarem-se aos AGEs 

para promover ativação celular e degradação dos próprios AGEs (Sourris & Forbes, 

2009). Dentre estes receptores, o mais bem descrito é o Receptor para AGE (RAGE) 

que, ao interagir com o AGE, induz inflamação e aumento na produção de ROS com 

consequente estresse oxidativo, bem como aumento da expressão de RAGE em 

pacientes diabéticos. O círculo vicioso criado neste processo (AGE-RAGE) pode 

explicar a memória metabólica que acontece em diabéticos com complicações 

vasculares, na qual mesmo após um período de controle glicêmico, as complicações 

vasculares não regridem (Yamagishi et al., 2012). 

O RAGE é uma proteína transmembrana, membro da superfamília das 

imunoglobulinas. Este receptor é expresso em uma grande variedade de tipos 

celulares, como células endoteliais, fagócitos mononucleares, hepatócitos, linfócitos, 
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células musculares lisas de vasos, células glomerulares e neurônios em homeostase 

(Lindsey et al., 2009). Em tecidos e vasos normais essa expressão é mínima, porém 

com o aumento de substâncias pró-inflamatórias ela aumenta drasticamente, como 

acontece no DM, doenças cardiovasculares, tumores e inflamação (Ceriello, 2009). A 

interação do RAGE com seus ligantes induz a ativação de vários tipos de cascatas de 

sinalização, dependendo do tipo celular e condição fisiopatológica, nas quais se insere 

a via da MAP-quinase, p.ex., além de fatores de transcrição, como o fator nuclear 

kappa B (NFκB) (Zeng et al., 2009). Estas vias de sinalização associadas são capazes 

de modular a ativação de uma série de genes pró-inflamatórios, incluindo interleucina 

6 (IL-6), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), molécula de adesão intercelular 1 

(ICAM-1) e molécula de vascular 1 (VCAM-1), além de induzir mudanças fenotípicas 

nas células, incluindo estímulos à migração, invasão, proliferação e apoptose (Harja 

et al., 2008).  

Pesquisas vêm demonstrando que a ativação do RAGE apresenta um papel 

fundamental na patogênese de várias doenças crônicas, incluindo o diabetes e suas 

complicações (como neuropatia e nefropatia), doenças neurodegenerativas, 

inflamação crônica, aterosclerose e doença macrovascular (Bierhaus et al., 2005; 

Bengmark, 2008). 

A fim de nos proteger dos efeitos deletérios causados pelo aumento da 

formação de RAGE e consequente estresse oxidativo causado pelo acúmulo de ROS, 

contamos com mecanismos de defesa antioxidante, capazes de degradar as ROS e 

garantir a integridade dos meios intra e extracelular.  

 

2.5.1 Mecanismos de defesa antioxidante 

 

O sistema antioxidante celular exerce um controle fino na produção de ROS e 

RNS, proporcionando o equilíbrio entre a produção e a degradação dessas espécies. 

Esse sistema é dividido em enzimático e não enzimático, o primeiro sendo composto 

principalmente, em termos quantitativos, pelas enzimas anti-oxidantes SOD e GPx (Pi 

et al., 2007). A SOD é uma metaloenzima que catalisa a dismutação do •O2
- em 

oxigênio molecular e H2O2 (Figura 7). Há três tipos de SOD (SOD I, SOD II e SOD III) 

que são caracterizadas de acordo com a sua localização: Cobre/Zinco SOD 

(Cu/ZnSOD, SOD I), encontrada principalmente no citosol, Manganês SOD (MnSOD, 

SOD II), localizada nas mitocôndrias, e SOD extracelular (ecSOD, SOD III), a qual 
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também possui o grupamento metálico Cu/Zn, porém se localiza no espaço 

extracelular e superfície de várias células. A SOD III é a isoforma da enzima 

plasmática e corresponde à maioria da atividade SOD no plasma, linfa e líquido 

sinovial, além de compreender de um terço à metade da atividade SOD vascular, pois 

o seu principal sítio de produção são as células musculares lisas dos vasos saudáveis. 

Em geral, a SOD é distribuída em todo o organismo, mas apresenta altas 

concentrações no fígado, cérebro, rim, coração e hemácias (Malstrom et al., 1975; van 

Reyk et al., 2003).  

 

Figura 7 - Atividade das enzimas SOD e GPx 

 
 

Fonte: Tavares, 2017 (acervo pessoal).  O O2
- produzido na mitocôndria é convertido a H2O2 por ação 

da SOD. A GPx utiliza duas moléculas de GSH para converter o H2O2 em água, gerando GSSG. 
Finalmente, a GR reduz a GSSG à custa de NADPH, regenerando a GSH e mantendo desta forma o 

estado redox intracelular. -O2
•
: ânion superóxido; SOD: superóxido dismutase; Cu: cobre; Zn: zinco; 

H2O2: peróxido de hidrogênio; GPx: glutationa peroxidase; Se: selênio; H2O: água; GSH: glutationa 
reduzida; GSSG: glutationa oxidada; GR: glutationa redutase; NADP+

: nicotinamida adenina 
dinucleótido fosfato oxidado NADPH: nicotinamida adenina dinucleótido fosfato; FAD: flavina adenina 
dinucleótido. 
 

 
A GPx é uma enzima que possui um átomo de selênio em seu sítio ativo, na 

forma de selenocisteína, e é responsável pela conversão de H2O2 a H2O, utilizando a 

GSH como substrato (Figura 7) (Chen et al., 2012). Além disso, a GPx também pode 

atuar como uma ONOO- redutase. Existem cinco isoformas conhecidas da enzima: 

intracelular (GPx-1), gastrointestinal (GPx-2), plasmática (GPx-3), fosfolipídica (GPx-
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4), e espermática (snGPx). Deficiência na produção de GPx-1 está associada a 

disfunção endotelial, insuficiência cardíaca e mudanças estruturais anormais na 

vasculatura e no miocárdio (Prabhakar et al., 2006). Deficiência na GPx-3, a principal 

isoforma extracelular da enzima, está relacionada à diminuição da biodisponibilidade 

do •NO e aumento de trombose dependente de plaquetas (Ramprasath et al., 2011; 

Ramprasath et al., 2012). 

Dentre os representantes do sistema antioxidante não enzimático destaca-se a 

GSH, um tripeptídeo detectado em todos os tecidos, principalmente na sua forma 

reduzida, sendo considerado o tiol não proteico mais abundante nas células vivas. 

(Kaplowitz et al., 1985, Smith et al., 1996). Ela é um antioxidante que atua na 

manutenção do balanço redox da célula e na defesa contra agentes eletrofílicos. Essa 

capacidade antioxidante se dá pelo grupamento tiol (-SH) reativo de sua cisteína 

(Reischl et al., 2007). Além disso, a GSH é um substrato da GPx, que gera o dissulfeto 

da glutationa ou glutationa oxidada (GSSG). Para a manutenção do ambiente redutor 

intracelular, a razão entre glutationa reduzida e oxidada (GSH/GSSG) é mantida em 

níveis de 100:1.  

Para evitar a depleção da GSH e aumento da GSSG, a glutationa redutase 

(GR) reduz a GSSG à custa de NADPH, regenerando a GSH e mantendo desta forma 

o estado redox intracelular (Figura 7) (Halliwell & Gutteridge, 2007). Alterações na 

razão GSH/GSSG são características de estresse oxidativo causado pelo DM e 

acredita-se que esteja relacionado à disfunção de proteínas. No DM há diminuição da 

concentração de GSH e aumento da GSSG. Acredita-se, então, que esse evento 

favoreça a formação de dissulfetos mistos entre proteínas tióis e GSSG. Em virtude 

disso, diminuição dos níveis de GSH pode ser um bom indicador de estresse oxidativo 

(Sánchez-Gómez et al., 2013). 

 Em sistemas biológicos, os tióis são encontrados majoritariamente em resíduos 

de cisteína (Figura 8). Em decorrência da alta atividade como doador e aceptor de 

elétrons, o grupo -SH das cisteínas é considerado um dos grupos funcionais mais 

reativos encontrados em proteínas (Turell et al., 2013; Hansen & Winther, 2009). O 

potencial redox dos tióis é garantido pelas reações de troca tiol-dissulfeto. Esse 

processo se inicia com a doação de um elétron do ânion tiolato formado em ambientes 

alcalinos para uma ligação dissulfeto, levando à oxidação do tiol e redução dos 

sulfetos que foram separados (Figura 8) (Fernandes & Ramos, 2004).  
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A homeostase dinâmica tiol/dissulfeto é essencial para detoxificação, regulação 

das vias de sinalização, apoptose e regulação das reações enzimáticas, ao passo que 

concentrações anormais tiol/dissulfeto estão associadas a várias doenças 

inflamatórias (Dogru et al., 2016). Enquanto que no meio intracelular a maioria dos 

tióis se encontram reduzidos e tem como principal representante a GSH, no meio 

extracelular, principalmente no plasma, eles são mais encontrados no estado oxidado 

e em concentração muito inferior comparado ao interior das células. Neste contexto, 

o tiol reduzido mais abundante presente no plasma é o HSA-SH (tiol da albumina 

sérica humana), seguido por cisteína, cisteinilglicina, glutationa, homocisteína e γ-

glutamilcisteína. No estresse oxidativo essa relação se inverte e há diminuição da 

forma reduzida e aumento da forma oxidada da HSA (Turell et al., 2013), portanto a 

dosagem desse pool plasmático de tióis nos permite avaliar o estado redox fora das 

células. 

 

Figura 8 - Estrutura da cisteína e reação de troca tiol-dissulfeto 

 

 

Fonte: adaptado de Hansen & Winther, 2009. Estrutura da cisteína (A). Na reação de troca tiol-dissulfeto 
(B), um ânion tiolato doa um elétron para uma ligação dissulfeto, levando à oxidação do tiol e redução 
dos sulfetos que foram separados. SH: grupamento tiol; O: oxigênio; NH3: grupo amina; R 1, 2 e 3: 
cadeia carbônica; S: grupo sulfidrila. 

 

2.6 Inflamação 

 

 Além do estresse oxidativo, a inflamação tem sido reconhecida como um 

importante fator de risco para o DM2, bem como para outros processos patológicos, 
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como a aterosclerose. Células vasculares sofrem muitas alterações precoces em 

resposta à hiperglicemia, estimulando a adesão monocitária nas células endoteliais 

arteriais (Chawla et al., 2016; Syed Ikmal et al., 2013). As vias associadas à 

inflamação se destacam entre as vias relacionadas ao desenvolvimento do DM2 e 

suas complicações (Gothai et al., 2016). 

 O evento inicial pelo qual as altas concentrações de glicose alteram a função 

vascular é o desbalanço entre a biodisponibilidade de •NO e o acúmulo de ROS, 

levando à disfunção endotelial (Paneni et al., 2013). O •NO é um mediador gasoso 

com propriedades vasodilatoras. Esse gás é sintetizado pela enzima óxido nítrico 

sintase (NOS), utilizando como precursor o nitrogênio da guanidina presente na L-

arginina. Existem três isoformas da NOS: NOS neuronal (nNOS), NOS endotelial 

(eNOS) e NOS induzida por citocinas (iNOS), localizada no endotélio e musculatura 

lisa vascular (Rahimi-Madiseh et al., 2016). O •NO é produzido, principalmente, por 

células vasculares endoteliais e em pequenas quantidades pelos neurônios, plaquetas 

e neutrófilos (Moncada et al., 1991; Vanhoutte, 2003). As células do endotélio vascular 

são capazes de perceber alterações das forças hemodinâmicas e, como resposta, 

produzem fatores circulantes que podem modificar a função plaquetária, o estado 

proliferativo das células musculares lisas vasculares e o estado contrátil do tecido. O 

•NO, produzido localmente, possui o papel de vasodilatador e sinalizador celular. Além 

da vasodilatação, reduz a permeabilidade do endotélio, inibe a proliferação e migração 

de células vasculares musculares lisas e a adesividade da agregação plaquetária 

(Vanhoutte, 2003).  

O excesso de •O2
- produzido durante a hiperglicemia provoca o 

desacoplamento da eNOS e liga-se ao •NO circulante, formando  ONOO-, o que resulta 

em diminuição da biodisponibilidade do •NO. O ONOO- é um poderoso oxidante que 

penetra facilmente através dos fosfolipídeos das membranas e induz nitração de 

proteínas, processo que reduz a atividade de enzimas antioxidantes e da própria 

eNOS (Hink et al., 2001; Creager et al., 2003), Além disso, a redução na 

biodisponibilidade do •NO facilita a ação de vias pró-inflamatórias desencadeadas pelo 

aumento da produção de citocinas no endotélio, tais como TNF-α e IL-1. Essas 

citocinas estimulam o aumento da atividade do NF-kβ e a expressão de moléculas de 

adesão celular. O TNF-α também estimula a produção de proteína C-reativa (PCR), a 

qual diminui a síntese da eNOS e aumenta a produção de moléculas de adesão e 

endotelina-1, um vasoconstritor produzido no endotélio (Paneni et al., 2013).  
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 Em indíviduos obesos ocorre aumento da liberação plasmática da quimiocina 

MCP-1 (monocyte chemoattractant protein-1), produzida principalmente por 

adipócitos como consequência do recrutamento de macrófagos para esse tecido. 

Esse processo desenvolve um papel importante na inflamação associada ao DM2, por 

provocar aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias nesses indivíduos. 

Obesidade e quadros de inflamação decorrentes do DM2 também levam à diminuição 

da adiponectina, uma citocina anti-inflamatória secretada pelo tecido adiposo, o que 

agrava a inflamação nesses casos (Gothai et al., 2016). A hiperglicemia também 

provoca ativação de metaloproteinases capazes de degradar matriz extracelular, o 

que causa ruptura de placas ateroscleróticas e remodelamento arterial, assim como 

proliferação, migração e alteração da atividade de células vasculares musculares 

lisas. (Chawla et al., 2016). 

 Os maiores sítios de inflamação pela ocorrência de obesidade e DM2 são o 

tecido adiposo, fígado, músculo e pâncreas (Jung & Choi, 2014). Nesses tecidos tem 

sido observado uma infiltração de macrófagos em modelos animais de diabetes e 

obesidade, bem como em humanos obesos com DM2. Macrófagos são essenciais 

para a produção de citocinas pró-inflamatórias, incluindo TNF-α, IL-6 e IL-1β (Chawla 

et al., 2011). Esses mediadores inflamatórios atuam de modo autócrino e parácrino 

para estimular resistência à insulina por interferência na via de sinalização da insulina 

em tecidos periféricos, graças à ativação de várias vias associadas a inflamação, 

como as vias do NF-kβ e da JNK (Figura 9) (Baker et al., 2011; Chen et al., 2015). 

Essas vias são responsáveis por promover inflamação tecidual em condições de 

obesidade e diabetes (Gothai et al., 2016). 

Nas paredes dos vasos, o aumento dos níveis de ROS ativam a via da PKC, 

provocando aumento da ativação de NF-κB, que por sua vez estimula a transcrição 

de genes pró-inflamatórios que codificam MCP-1, selectinas, VCAM-1 e ICAM-1. A 

presença dessas moléculas pró-inflamatórias facilita a adesão, rolamento e diapedese 

de monócitos no endotélio vascular, formando células espumosas na camada sub-

endotelial. A secreção de IL-1 e TNF-α por macrófagos ativos mantém a regulação 

positiva das moléculas de adesão através do aumento da sinalização do NF- κB no 

endotélio, além de promover o crescimento e a proliferação de células musculares 

lisas (Paneni et al., 2013).  
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Figura 9 - Vias inflamatórias 

 

Fonte: adaptado de Li & Yang, 2011. Citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-α, e a ligação de 
lipopolissacarídeos a receptores TLR4 levam à ativação do complexo IKK, que culmina com a ativação 
de NF-κB no núcleo. TNF-α também estimula a via da JNK-AP-1. As ações coordenadas de NF-κB e 
AP-1 propagam a inflamação por promover a transcrição de citocinas, quimiocinas e outros genes 
inflamatórios. TNF-α: fator de necrose tumoral alfa; TNFR: receptor para fator de necrose tumoral alfa; 
LPS: lipopolissacarídeo; TLR4: toll-like receptor 4; IKK: IκB quinase; IκBα: inibidor de kappa B; Ub: 
ubiquitina; NF-κB: fator nuclear kappa B; JNK: c-Jun N-terminal kinase; AP-1: proteína ativadora 1; IL-
8: interleucina 8; ICAM-1: molécula de adesão intercelular 1.  
 
 

As moléculas de adesão celular (CAM – cellular adhesion molecules) são 

glicoproteínas expressas na superfície celular, onde medeiam o contato entre duas 

células ou entre células e a matriz extracelular. Podem, ainda, atuar como moléculas 

sinalizadoras e têm participação essencial na regulação da inflamação e resposta 

imune (Gomes et al., 2009). As ICAM-1 são moléculas de adesão encontradas no 

epitélio, nos fibroblastos e em células endoteliais, onde atuam favorecendo a migração 

e a adesão monocitária. Embora sejam moléculas estruturais, podem ser mensuradas 

no soro através de sua forma solúvel (Hunsche, 2001). Essas moléculas participam 

ativamente na dinâmica da lesão endotelial e sua ação pró-inflamatória, ao permitir 

migração e adesão monocitária no endotélio, determina seu reconhecido papel na 

patogênese de variadas doenças vasculares, com destaque para a aterosclerose 

(Hunsche, 2001). Por esse motivo, as ICAM-1 têm sido largamente usadas como 

marcadores de inflamação vascular (Witkowska, 2005; Masha et al., 2009).  
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2.7 DM2, estresse oxidativo e inflamação 

 

Os achados da literatura acerca dos marcadores de atividade antioxidante, 

extresse oxidativo e inflamação avaliados no presente estudo, em indivíduos DM2, 

pré-DM e controles, estão resumidos na tabela abaixo (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Dados da literatura a respeito das atividades SOD e GPx e níveis de tíois 

totais, •NO total, ICAM-1 e TNF-α no DM2 e pré-DM 

Amostra 
estudada (n) 

Variáveis de 
interesse 

Resultados  Referência 

DM2 = 93 
Pré-DM = 9 
Ctrl = 29 

iSOD, iGPx, 
Tióis totais 

SOD: ↑DM2 vs. pré-DM e Ctrl; 
GPx: ns; 
Tióis: ns 

Bandeira et 
al., 2012 

DM2 = 64 
(HbA1c <7%; 
HbA1c >7%) 
Ctrl = 36 

eSOD 
SOD: ↑DM2 vs. Ctrl; 
ns:  HbA1c <7% vs. HbA1c >7% 

Turk et al., 
2002 

DM2 = 222 
Ctrl = 75 

eSOD SOD: ↑DM2 vs. Ctrl; 
Kimura et al., 

2003 

DM1 = 30 
DM2 = 45 
Ctrl = 20 

iSOD, iGPx 
SOD: ↑DM1 vs. Ctrl; ↑DM2 vs. Ctrl; 
GPx: ns 

Moussa, 
2008 

DM2 = 80 
Ctrl = 80 

SOD ↑DM2 vs. Ctrl 
Soliman, 

2008 

DM2 = 36 
Ctrl = 37 

iSOD ↑DM2 vs. Ctrl 
Lima et al., 

2011 

DM = 37 
Ctrl = 32 

eSOD SOD: ↓DM vs. Ctrl; 
Ciechanowski 

et al., 2005 

DM2 = 34 
Pré-DM = 16 
Ctrl = 27 

iSOD ↓DM2 e pré-DM vs. Ctrl 
Song et al., 

2007 

DM2 = 117 
(CD(+) = 69 
CD(-) = 48) 
Ctrl = 42 

iSOD, sGPx 

SOD: ↓DM2 CD(+) vs. Ctrl; ↓DM2 
CD(+) vs.  CD(-); 
GPx: ↓DM2 CD(+) vs. Ctrl; ↓DM2 
CD(+) vs.  CD(-) 

Čolak et al., 
2008 

DM2 = 32 
(CD(+) = 16 
CD(-) = 16) 
Ctrl = 19 

iSOD, iGPx, 
•NO total 

SOD: ↓DM2 CD(+) vs. Ctrl; 
GPx: ↓DM2 CD(+) vs. Ctrl; 
•NO: ↓DM2 CD(+) e CD(-) vs. Ctrl 

Kasznicki et 
al., 2012 

DM = 30 
Pré-DM = 49 
Ctrl = 30 

eSOD 
↓DM vs. pré-DM e Ctrl 
↓ pré-DM vs. Ctrl 

Huang et al., 
2015 

DM2 = 53 
(DAC(+) = 25 
DAC(-) = 28) 
NDM DAC(+) = 
32 
Ctrl = 41 

iSOD, iGPx 
SOD: ns; 
GPx: ↓DM2 DAC(+), DAC(-) e NDM 
DAC(+) vs. Ctrl 

Kesavulu et 
al., 2001 
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Amostra 
estudada (n) 

Variáveis de 
interesse 

Resultados  Referência 

DM2 = 107 
(CD(+) = 75 
CD(-) = 32) 
Ctrl = 29 

eSOD SOD: ns 
Sözmen et 
al., 2001 

DM2 = 70 
(HbA1c <7% = 28 
HbA1c >7% = 42) 
Ctrl = 20 

sSOD, •NO 
total 

SOD: ns; 
•NO: ns 

Motawi et al., 
2013 

DM2 N(+) = 30 
DM2 N(-) = 30 
Ctrl = 30 

iGPx, eSOD 
GPx: ↓DM2 N(-) vs. Ctrl; 
↓DM2 N(+) vs. DM2 N(-) e Ctrl; 
SOD: ↓DM2 N(+) vs. DM2 N(-) e Ctrl 

Kumawat et 
al., 2013 

DM2 = 59 
Ctrl = 48 

eGPx, sSOD 
GPx: ↓DM2 vs. Ctrl; 
SOD: ↑DM2 vs. Ctrl 

Aouacheri et 
al., 2015 

DM2 = 80 
Ctrl = 79 

eGPx, iGPx 
eGPx: ↓DM2 vs. Ctrl; 
iGPx: ↓DM2 vs. Ctrl; 

Gawlic et al., 
2016 

DM2 = 78 
(HbA1c <7% = 38 
HbA1c >7% = 40) 
Ctrl = 24 

eGPx 
↓DM2 vs. Ctrl; 
↓HbA1c >7% vs. HbA1c <7% 

González de 
Vega et al., 

2016 

DM2 = 270 
(R(+) = 12 
R(++) = 18 
R(+++) = 21) 
Ctrl = 51 

iGPx, •NO total 

iGPx: ↑DM2 R(+), R(++) e R(+++) 
vs. Ctrl; 
•NO: ↑DM2 R(+++) vs. R(++), R(+) e 
Ctrl; 
↑DM2 R(++) vs. R(+) e Ctrl; 
↑DM2 R(+) vs. Ctrl 

Rodríguez-
Carrizalez et 

al., 2014 

DM2 = 94 
Ctrl = 36 

Tióis totais ↓DM2 vs. Ctrl 
Piwowar, et 

al., 2007 

DM2 = 60 
Ctrl = 22 

Tióis totais ↓DM2 vs. Ctrl 
Piwowar et 
al., 2009 

DM2 R(+) = 22 
Ctrl = 22 

Tióis totais ↓DM2 R(+) vs. Ctrl 
Kirboga et al., 

2014 

DM2 = 157 
(CD(-) = 57 
CMi = 53 
CMa = 47) 
Ctrl = 40 

Tióis totais ↓DM2 CD(-), CMi e CMa vs. Ctrl 
Bansal et al., 

2013 

DM2 CD(+) = 75 
DM2 CD(-) = 85 
Ctrl = 60 

Tióis totais ↓DM2 CD(+) vs. DM2 CD(-) e Ctrl 
Adeshara et 

al. (2016) 

Pré-DM = 125 
Ctrl = 125 

Tióis totais ↓pré-DM vs. Ctrl 
Ates et al., 

2015 

Obesos = 37 
Ctrl = 37 

Tióis totais, 
CT, TG, HDL-

c, LDL-c 

Tióis: ↓obesos vs. Ctrl; CT: ↑obesos 
vs. Ctrl; TG: ↑obesos vs. Ctrl; 
HDL-c: ↓obesos vs. Ctrl; 
LDL-c: ↑obesos vs. Ctrl 

Kilic et al., 
2016 

DM2 AT/DT = 44 
Ctrl = 31 

•NO total, 
iGPx, eGPx, 

iSOD 

•NO: ↑DM2 AT vs. Ctrl; ↑DM2 DT vs. 
Ctrl; iGPx: ↓DM2 DT vs. Ctrl; 
eGPx: ns; iSOD: ↑DM2 AT vs. Ctrl; 
↑DM2 DT vs. Ctrl 

Aydin et al., 
2001 
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Amostra 
estudada (n) 

Variáveis de 
interesse 

Resultados  Referência 

DM2 = 97 
(SR = 36 
RNP = 43 
RP = 18) 
Ctrl = 40 

•NO total 
↑DM2 SR, RNP e RP vs. Ctrl; 
↑DM2 RP vs. RNP 

Izumi et al., 
2006 

DM2 = 26 
DM2 HI = 46 
DAC = 29 
DM2 DAC = 38 
Ctrl = 50 

•NO total 
↑DM2 vs. Ctrl; 
↑DM2 DAC vs. DAC e Ctrl 

Adela et al., 
2015 

DM2 = 32 
Ctrl = 30 

•NO total ↓DM2 vs. Ctrl 
Tatsch et al., 

2012 

DM2 = 29 
Ctrl = 12 

ICAM-1 ↑DM2 vs. Ctrl 
Elhadd et al., 

2004 

DI DM(-) = 15 
DM2 CC(+) = 15 
DM2 CC(-) = 15 
Ctrl = 12 

ICAM-1 
↑DM2 CC(+) vs. DI DM(-) e Ctrl; 
↑DM2 CC(-) vs. DI DM(-) e Ctrl; 
↑DI DM(-) vs. Ctrl 

El-Mesallamy 
et al., 2007 

DM2 = 30 
FDM2 = 34 
Ctrl = 25 

ICAM-1 ↑DM2 vs. FDM2 e Ctrl 
Gómez et al., 

2008 

DM2 = 62 
(A1c ≤6,5% = 35 
A1c ≥7,5% = 27) 
Ctrl = 25 

ICAM-1 

↑DM2 vs. Ctrl 
↑HbA1c ≤6,5% vs. Ctrl 
↑HbA1c ≥7,5% vs. Ctrl 
↑HbA1c ≤6,5% vs. ≥7,5% 

Ruszkowska-
Ciastek et al., 

2015 

DM2 HI(+) = 17 
DM2 HI(-) = 32 
NDM HI(+) = 11  
NDM HI(-) = 15 

ICAM-1 ICAM-1: ns 
Boulbou et 
al., 2005 

FDM2 = 109 
Pré-DM = 20 
Ctrl = 19 

ICAM-1 ICAM-1: ns 
Ruotsalainen 
et al., 2007 

DM2 = 104 
(TGC = 53 
TGB = 51) 
Ctrl = 30 

ICAM-1 
Pré-tratamento: ↑DM2 vs. Ctrl; 
Pós-tratamento: ↓TGC vs. TGB; 
↓TGC pós vs. TGC pré-tratamento 

Papanas et 
al. 2006 

DM2 TI = 73 
(DM CA(+) = 37 
DM CA(-) = 36) 
Ctrl = 33 

ICAM-1, eSOD 

ICAM-1: pré-tratamento: ↑DM2 vs. 
Ctrl; pós-tratamento: ↑DM2 vs. Ctrl; 
↓DM2 pós vs. DM2 pré-tratamento; 
SOD: pré-tratamento: ↓DM2 vs. Ctrl; 
pós-tratamento: ↓DM2 vs. Ctrl; 
↑DM2 pós vs. DM2 pré-tratamento 

Shen et al., 
2012 

DM2 = 21 
Ctrl = 10 

TNF-α ↑DM2 vs. Ctrl 
Navarro-

Gonzalez et 
al., 2010 

DM2 TI = 40 
DM O(-) = 20 
DM O(+) = 20 
Ctrl = 10  

TNF-α 

Pré-tratamento: ↑DM O(-) vs. Ctrl; 
↑DM O(+) vs. Ctrl; 
↓DM O(-/+) pós vs. DM O(-/+) pré-
tratamento 

Goyal et al., 
2012 
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Amostra 
estudada (n) 

Variáveis de 
interesse 

Resultados  Referência 

DM2 = 63 
(HbA1c ≤6,5%;  
HbA1c ≥6,5%) 
Ctrl = 304 

TNF-α 
↑DM2 vs. Ctrl 
↑HbA1c ≥6,5% vs. HbA1c ≤6,5% 

Mirza et al., 
2012 

DM2 = 45 
Ctrl = 45 

TNF-α ↑DM2 vs. Ctrl 
Jayashree et 

al., 2014 

DM2 = 54 
Ctrl = 22 

TNF-α ↑DM2 vs. Ctrl 
Tatsch et al., 

2015 

DM2 = 73 
(SO(+) = 20 
SO(-) = 53) 
NDM = 57 
(SO(+) = 24 
SO(-) = 33) 

TNF-α 

↑DM2 SO(+) vs. NDM SO(+) e NDM 
SO(-); 
↑DM2 SO(-) vs. NDM SO(+) e NDM 
SO(-); 
↑NDM SO(+) vs. NDM SO(-); 

Tong et al., 
2016 

DM2 Ur = 37 
Ctrl Ur = 42 
DM2 Ru = 40 
Ctrl Ru = 70 

TNF-α 
ns DM2 Ur vs. Ctrl Ur 
ns DM2 Ru vs. Ctrl Ru 
↑DM2 Ur vs. DM2 Ru 

Darko et al. 
2015 

Fonte: Tavares, 2017 (acervo pessoal). DM1: diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2; 
pré-DM: pré-diabetes; Ctrl: controle; HbA1c/A1c: hemoglobina glicada; iSOD: SOD intracelular; eSOD: 
SOD extracelular; sSOD: SOD sanguínea; eGPx: GPx eritrocitária; pGPx: GPx plasmática; sGPx: GPx 
sanguínea ns: não significativo; corr.: correlação; IMT: espessura da camada íntima média (intimal-
media thickness); grav.: gravidade; CD(+): com complicações do DM; CD(-): sem complicações do DM; 
DAC: doença arterial coronariana; NDM: não diabético; N(+): com nefropatia; N(-): sem nefropatia; R(+): 
retinopatia leve; R(++): retinopatia moderada; R(+++): retinopatia grave; CMi: complicações 
microvasculares; CMa: complicações macrovasculares; AT/DT: antes e depois de tratamento de três 
meses com antidiabéticos orais; SR: sem retinopatia; RNP: retinopatia não proliferativa; RP: retinopatia 
proliferativa; HI: hipertensão; DI DM(-): doença isquêmica, sem DM; FDM2: familiares de pacientes 
DM2; TGC: tratamento com gliclazida; TGB: tratamento com glibenclamida; DM2TI: pacientes DM2 
tratados com insulina; DM O(-/+): Diabéticos obesos ou não; SO(+/-): com e sem sobrepeso; Ur: urbano; 
Ru: rural. 
 
 

Em resumo, a hiperglicemia crônica leva ao estresse oxidativo, com possível 

redução na biodisponibilidade do •NO (Hink et al., 2001; Creager et al., 2003) e 

ativação de vias pró-inflamatórias que causam aumento da liberação de citocinas, 

como o TNF-α (Baker et al., 2011), além de ativação de fatores de transcrição 

nucleares, que estimulam a transcrição de moléculas de adesão, como o ICAM-1 

(Paneni et al., 2013). A hiperglicemia crônica e o estresse oxidativo também provocam 

alterações na atividade das enzimas antioxidantes e desequilíbrio no estado redox 

celular e plasmático, por degradação dos tiois ali presentes (Jeong & King, 2011; Turell 

et al., 2013).  

Todos esses parâmetros podem ser avaliados tanto no soro quanto no plasma 

e servem como medidas do estresse oxidativo, marcadores inflamatórios e atividade 

antioxidante em pacientes DM2 e pré-DM. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar e correlacionar os parâmetros de atividade do sistema antioxidante 

enzimático e não enzimático, estresse oxidativo, marcadores inflamatórios, além de 

parâmetros bioquímicos e de controle metabólico em indivíduos controles, pré-DM e 

DM2 estratificados pelos níveis de HbA1c. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

1. Avaliar a atividade antioxidante plasmática SOD e GPX. 

2. Quantificar os níveis séricos de tióis totais (marcador antioxidante não 

enzimático). 

3. Quantificar os níveis séricos de •NO total. 

4. Quantificar os níveis plasmáticos dos marcadores pró inflamatórios: ICAM-1 e 

TNF-α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

4 PACIENTES E MÉTODOS 

 

4.1 Aspectos Éticos 

 

Esta dissertação é parte do projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) /UFF (CEP-CMM/HUAP) sob o 

número CAAE: 61232316.1.0000.5243 (Anexo I). 

 

4.2 Pacientes 

 

Foram avaliados indivíduos com DM2, pré-diabes (com HbA1c entre 5,7 e 

6,4%), e controles não diabéticos (com HbA1c <5,7%). Os indivíduos com DM2 foram 

subdivididos nos três subgrupos seguintes, de acordo com a concentração de HbA1c: 

Grupo A: HbA1c <7%, n=28; Grupo B: HbA1c 7-9%, n=32; Grupo C: HbA1c >9%, n=29 

(Figura 10). 

 

Figura 10 - Distribuição dos indivíduos por grupos e subgrupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo C 
HbA1c > 9% 

n=29 

Indivíduos DM2  

n=89 

Grupo A 

HbA1c < 7% 

n= 28 

Indivíduos pré-

diabéticos 

n=12 

Grupo B 

HbA1c 7 - 9% 

n=32 

Indivíduos 

controle 

n=12 
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4.2.1 Critérios de Inclusão 

 

Foram incluídos indivíduos com diagnóstico de DM2 e pré-DM atendidos pelo 

Ambulatório do HUAP/UFF, e indivíduos não-diabéticos voluntários. 

 

4.2.2 Critérios de Exclusão 

 

Tabagismo, etilismo, doença viral crônica (hepatites B e C ou portadores do 

vírus HIV), doença infecciosa grave nos últimos 6 meses, taxa de filtração glomerular 

abaixo de 60ml/min, calculada pela fórmula CKD-EPI (Levey et al., 2009). 

 

4.3 Avaliação clínica 

 

O recrutamento dos pacientes foi feito durante as consultas médicas de rotina 

no ambulatório de diabetes do Serviço de Endocrinologia do HUAP. Os pacientes 

foram abordados na ocasião, apresentados ao projeto e esclarecidos quanto a 

possíveis dúvidas. Os indivíduos foram incluídos após a verificação dos critérios de 

inclusão e exclusão e a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) (Anexo II). Após essa etapa, o membro da equipe responsável pelo 

recrutamento combinou com os pacientes uma data e horário para a coleta de sangue, 

sendo esclarecida a necessidade de jejum de 12 horas, pois foram realizados vários 

exames laboratoriais, incluindo lipidograma. 

Os dados relevantes para o estudo foram coletados em fichas próprias (Anexo 

III), a partir de entrevista com o paciente no momento da consulta médica e através 

da revisão do prontuário. São esses: a presença ou não de complicações 

macrovasculares do DM2, a terapêutica hipoglicemiante em vigência, o uso 

concomitante de outras medicações (como anti-hipertensivos, hipolipemiantes e anti-

agregantes plaquetários), a presença ou não de outras comorbidades (p. ex. 

hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia), dados antropométricos, dados de 

identificação do paciente e outros parâmetros laboratoriais. Nem todos os dados 

coletados foram utilizados como variáveis do nosso estudo, alguns foram obtidos 

visando a formação de um banco de dados completo de forma a possibilitar, 

posteriormente, uma descrição detalhada da nossa casuística. Para a categorização 

dos pacientes de acordo com o controle glicêmico foram utilizados os níveis 
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plasmáticos de HbA1c obtidos a partir das amostras de sangue coletadas para o 

estudo.  

Os pacientes DM2 faziam uso dos seguintes medicamentos antidiabéticos: 

metformina (93,2% dos pacientes DM2), insulina (68,5%), sulfonilureias (30,3%) e 

inibidores da dipeptidil peptidase 4 (4,4%). Medicamentos antihipertensivos: inibidores 

da enzima conversora de angiotensina (40,4%), bloqueadores do receptor de 

angiotensina II (40,4%), ácido acetilsalicílico (58,4%), beta bloqueadores (32,5%), 

Furosemida (8.9%), Hidroclorotiazida (42,6%), bloqueadores de canais de cálcio 

(32,5%) e Hidralazina (4,4%). Medicamentos hipolipemiantes: estatinas (77,5%). 

 

4.4 Coleta, transporte, processamento e armazenamento das amostras 

 

 As etapas de coleta, transporte e armazenamento foram realizadas de acordo 

com a Resolução CNS 441/11 e a Portaria MS 2.201/11. 

No dia combinado para a coleta de sangue, estando os pacientes em jejum, 

foram coletadas duas amostras de sangue em tubos com anticoagulante citrato de 

sódio e uma amostra em tubo sem anticoagulante. A coleta foi realizada no setor de 

coleta do HUAP/UFF e as amostras foram transportadas em isopor com gelo à 

Unidade de Pesquisa Clínica (HUAP/UFF) para processamento. Os tubos secos foram 

centrifugados por 15 minutos a 3.000 rpm para separação do soro e os tubos com o 

anticoagulante citrato de sódio foram centrifugados a 1.000 rpm por 20 minutos para 

obtenção do plasma. Posteriormente as amostras processadas foram aliquotadas em 

criotubos e estocadas em freezer a -80oC até a realização dos ensaios. 

Todo o material foi descartado após o fim da pesquisa. O descarte foi feito de 

acordo com a Resolução ANVISA 306/04 e a Resolução CONAMA 358/05. Segundo 

estas resoluções, o material de estudo (componentes de sangue humano) deve ser 

descartado em sacos brancos contendo o símbolo universal de risco biológico, sem 

quaisquer outros tipos de resíduos misturados. Estes sacos foram recolhidos pela 

equipe responsável do HUAP. 

 

4.5 Avaliação dos parâmetros bioquímicos 

 

4.5.1 Avaliação da glicemia de jejum e hemoglobina glicada 
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Os parâmetros bioquímicos avaliados foram quantificados no laboratório de 

bioquímica do HUAP/UFF através de métodos automatizados. Para determinação da 

glicemia de jejum (GJ) foi utilizado o método da Hexoquinase UV. Neste método, a 

hexoquinase converte glicose em glicose-6-fosfato, que logo após é oxidada pela 

glicose-6-fosfato desidrogenase, a qual gera NADH a partir de NAD+, como 

subproduto. O NADH produzido pode ser lido por absorbância em um comprimento 

de onda de 340 nm. 

A HbA1c foi quantificada pelo método de imunoturbidimetria, no qual, 

inicialmente, todas as hemoglobinas da amostra se ligam à superfície de partículas de 

látex. Com a adição de anticorpos monoclonal anti-HbA1c humana, ocorre a formação 

de complexos látex - HbA1c - anticorpo anti-HbA1c. Um segundo anticorpo é 

adicionado, promovendo aglutinação do complexo. A quantidade de HbA1c presente 

na amostra é proporcional à intensidade da aglutinação, medida por absorbância no 

comprimento de onda de 600 - 660 nm. 

 

4.5.2 Avaliação do lipidograma 

 

Para a quantificação de triglicerídeos (TG) foi utilizado um método enzimático 

que se inicia com a conversão de triglicerídeos e água a glicerol e ácidos graxos, 

através da enzima lipoproteína lipase. Após uma série de outras reações enzimáticas 

são formados H2O2, 4-Aminoantipirina e p-Clorofenol que, na presença da peroxidase, 

formam um composto cor de cereja, o qual pode ser lido por absorbância a 500 nm. 

Valores de referência em adultos: desejável: <150 mg/dL; limítrofes: 150 - 199 mg/dL; 

elevado: ≥ 200 mg/dL; muito elevado: > 500 mg/dL. 

O colesterol total (CT) foi determinado através do método da esterase oxidase, 

que se baseia na degradação de ésteres de colesterol pela enzima colesterol 

esterase, formando colesterol e ácidos graxos. O colesterol formado é convertido em 

Colest-4-en-ona e H2O2 pela enzima colesterol oxidase, então o H2O2, juntamente com 

fenol e 4-Aminoantipirina são convertidos a antipirilquinonimina pela peroxidase, 

gerando um composto vermelho que pode ser lido por absorbância a 500 nm. Valores 

de referência em adultos: desejável:  200 mg/dL; limítrofes: 200 - 239 mg/dL; elevado: 

≥ 240 mg/dL. 

O HDL-colesterol (HDL-c), por sua vez, foi avaliado através do método 

enzimático direto. Nele, o HDL se solubiliza pela ação de um detergente, permitindo a 
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ação enzimática sobre o colesterol ligado a ele. Desta forma, a intensidade da 

coloração formada, medida por absorbância a 550 nm, é proporcional à concentração 

de HDL-c na amostra. Valores de referência em adultos: homens: 35 - 55 mg/dL; 

mulheres: 45 - 65 mg/dL. 

Para a determinação de LDL-colesterol (LDL-c), foi utilizada a equação de 

Friedewald: 

Colesterol VLDL = Triglicérides / 5 

Colesterol LDL = Colesterol Total - (HDL + VLDL). 

Valores de referência em adultos: ideal: < 100 mg/dL; desejável: 100 - 129 

mg/dL; limítrofes: 130 - 159 mg/dL; elevados: ≥ 160 mg/dL. 

 

4.6 Avaliação da atividade antioxidante e estresse oxidativo 

 

4.6.1 Avaliação da atividade SOD plasmática 

 

A atividade SOD foi avaliada no plasma utilizando Kit comercial (Cayman 

Chemycal, Michigan, USA). No ensaio, uma unidade da SOD promove 50% da 

dismutação do •O2
- (gerado pela xantina oxidase) em H2O2 e O2. A enzima também 

reduz o sal tetrazolium, levando à formação do red formazan (Figura 7). A atividade 

SOD plasmática foi então estimada em U/mL pela intensidade do red formazan 

produzido, através da medida da absorbância em um espectrofotômetro SpectraMax 

M3 Multi-Mode Microplate Reader (Molecular Devices, California, USA), no 

comprimento de onda de 440 nm. 
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Figura 11 - Esquema ilustrativo do ensaio da SOD 

 

___________________________________________________________________ 
Fonte: modificado de Superoxido Dismutase Assay Kit booklet. Cayman Chemical, Michigan, USA. 

 

4.6.2 Avaliação da atividade GPx plasmática 

 

A atividade GPx plasmática foi avaliada nos pacientes utilizando Kit comercial 

(Cayman Chemycal, Michigan, USA). A determinação da atividade GPx plasmática 

(nmol/min/mL) é medida indiretamente pela reação acoplada com a GR. A GPx produz 

GSSG ao degradar o H2O2. A GSSG é então reciclada pela GR a seu estado reduzido, 

com consequente oxidação do NADPH. A oxidação do NADPH a NADP+ é 

acompanhada pelo decréscimo da absorbância obtida por espectrofotometria no 

comprimento de onda de 340 nm (Figura 8). 

 

Figura 12 - Esquema ilustrativo do ensaio da GPx 

 

 

___________________________________________________________________ 
Fonte: Glutathione Peroxidase Assay Kit booklet. Cayman Chemical, Michigan, USA. 
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4.6.3 Avaliação dos níveis plasmáticos de tióis totais 

 

 Para quantificar os níveis plasmáticos de tióis totais nos indivíduos, foi utilizado 

o método colorimétrico descrito por Ellman (1958). Brevemente, o ácido 5,5’-ditiobis(2-

nitrobenzóico) (DTNB) reage com o ânion tiolato das amostras de plasma numa 

reação de troca tiol-dissulfídeo, resultando na formação do NTB amarelo, que pode 

ser lido por absorbância a 412 nm (ε = 13,6 mmol/mL, em pH de 8,0). 

 

4.6.4 Quantificação dos níveis de óxido nítrico total no soro dos pacientes 

 

A quantificação dos níveis séricos de •NO total ocorreu no ultrafiltrado obtido 

após desproteinização do soro, utilizando-se ultrafiltros (Millipore, Massachusetts, 

USA) com corte de peso molecular igual a 30 kDa, e foi realizada através de Kit 

fluorimétrico (Cayman Chemycal, Michigan, USA). Nesse ensaio, a concentração do 

•NO total de cada amostra é obtida a partir da redução do nitrato (NaNO3) a nitrito 

(NaNO2), catalisada pela enzima nitrato redutase. Com a construção da curva-padrão 

de NaNO3, é obtido o coeficiente de regressão e a equação da reta, o que permite 

determinar a concentração de •NO total em pmol/µL no soro dos pacientes, a partir 

das fluorescências obtidas. O procedimento foi realizado em tubos mantidos em gelo 

e a leitura das fluorescências foi feita em um fluorímetro SpectraMax M3 Multi-Mode 

Microplate Reader (Molecular Devices, California, USA), no comprimento de onda de 

375 nm de excitação e 417 nm de emissão. 

 

4.7 Determinação dos marcadores pró - inflamatórios  

 

4.7.1 Quantificação dos níveis plasmáticos de ICAM-1 e TNF-α 

 

 As dosagens de ICAM-1 e TNF-α no plasma dos pacientes foram realizadas 

utilizando Kits comerciais (Sigma-Aldrich, Missouri, USA e R&D Systems, Minnesota, 

USA, respectivamente). Os ensaios são do tipo Enzyme Linked ImmunonoSorbent 

Assay (ELISA) de captura, nos quais as moléculas alvo são imobilizadas por 

anticorpos monoclonais específicos e posteriormente capturadas por anticorpos 

conjugados à biotina. Logo após há a adição de um conjugado Avidina-peroxidase 

que, ao reagir com o substrato, revelará uma cor nos poços onde o anticorpo de 
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captura se ligou às moléculas alvo, a qual pode ser lida por espectrofotometria num 

comprimento de onda de 450 nm. 

 

4.8 Análise estatística 

 

Os dados foram analisados através de programa estatístico Graph Prism v. 6.0 

para Windows (GraphPad Software, California, USA) e SPSS 23.0 para Windows 

(SPSS, Inc., Chicago, IL).  Na análise descritiva, as variáveis numéricas foram 

expressas através de medianas (intervalo interquartis). O teste de Kolmogorov-

Smirnov foi executado para avaliação do padrão de distribuição das variáveis 

numéricas. As variáveis idade, ICAM-1 e TNF-α apresentaram distribuição normal no 

teste de Kolmogorov-Smirnov, portanto foram usados testes paramétricos para as 

análises referentes a estas variáveis. Para as demais, foram usados testes não-

paramétricos. A comparação das medianas entre os grupos foi feita com o teste One-

Way ANOVA para as variáveis paramétricas e Kruskal-Wallis para as variáveis não 

paramétricas. Foram utilizados o teste t de Student e de Mann-Whitney para fazer a 

comparação entre dois grupos, para variáveis com distribuição normal e assimétrica, 

respectivamente. As correlações entre as variáveis foram avaliadas através do 

coeficiente de correlação de Pearson para variáveis simétricas e coeficiente de 

correlação de Spearman para as assimétricas. Valores de p <0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Casuística 

 

Foram incluídos 89 indivíduos com diagnóstico de DM2 (70,7% mulheres; 

n=63), classificados pela HbA1c, 12 indivíduos com diagnóstico de pré-DM (66,6% 

mulheres; n=8) e 12 indivíduos não DM (controles, 91,6% mulheres; n=11).  

 

5.2 Características clínicas e laboratoriais 

 

As medianas (intervalo interquartis) de idade, tempo de duração do DM, índice 

de massa corporal (IMC), GJ, HbA1c, CT, HDL-c, LDL-c e TG dos grupos estão 

expostos na Tabela 1. Não houve diferença significativa entre os grupos com relação 

à idade, tempo de duração do DM, IMC, TG e HDL-c (Tabela 1).  

 Conforme esperado, a GJ (mg/dL) apresentou diferenças significativas entre os 

grupos (controle: 91 [86 - 93] vs. grupo B: 150 [123 - 173]; p <0,05 e vs. grupo C: 165 

[112 - 266]; p <0,05). A GJ do grupo pré-DM também foi significativamente diferente 

das apresentadas pelos grupos B e C (pré-DM: 89 [68 - 94] vs. grupo B: 150 [123 - 

173]; p <0,01 e vs. grupo C: 165 [112 - 266]; p <0,001). Em relação ao grupo A, a GJ 

foi diferente dos grupos B e C (grupo A: 104 [76 - 130] vs. grupo B: 150 [123 - 173]; p 

<0,01 e vs. grupo C: 165 [112 - 266]; p <0,01) (Tabela 1).  

Os níveis séricos de colesterol total e de LDL-c (mg/dL) do grupo controle 

encontraram-se estatisticamente diferentes aos do grupo A (respectivamente, 

controle: 206,5 [178,8 - 234] vs. grupo A: 148 [134 - 166]; p <0,05 e controle: 129,5 

[104,5 - 158,3] vs. grupo A: 81 [64 - 105]; p <0,05) (Tabela 1, Figura 13A). Além disso, 

os mesmos parâmetros foram significativamente diferentes no grupo C em relação ao 

grupo A (respectivamente, grupo C: 183 [157 - 224,5] vs. grupo A: 148 [134 - 166]; p 

<0,05 e grupo C: 117 [87 - 154,5] vs. grupo A: 81 [64 - 105]; p <0,05) (Tabela 1, Figura 

13B). 
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Tabela 1 - Caracterização clínica e parâmetros laboratoriais dos indivíduos controles, pré-DM e DM2 estudados 

Variáveis 
Controle 
(n=12) 

Pré-DM 
(n=12) 

Grupo A 
HbA1c <7% 

(n=28) 

Grupo B 
HbA1c 7-9% 

(n=32) 

Grupo C 
HbA1c >9% 

(n=29) 
p valor* 

Gênero (M/F) 1/11 4/8 13/15 8/24 5/24 - 

Idade (anos) 
57 

(50 -73) 
n=12 

54 
(49 - 67) 

n=12 

63 
(56 - 66) 

n=28 

57 
(51 - 62) 

n=32 

58 
(49 - 63) 

n=29 
ns 

Tempo de DM (meses) - - 
120 

(36 - 180) 
n=28 

126 
(54 - 213) 

n=32 

134 
(108 - 186) 

n=29 
ns 

IMC (kg/m²) - - 
29,6 

(26,8 - 31,3) 
n=27 

32,3 
(28 - 35,8) 

n=32 

29,5 
(25,8 - 31,6) 

n=29 
ns 

GJ (mg/dL) 
91 

(86 - 93) 
n=6 

89 
(68 - 94) 

n=9 

104 
(76 - 130) 

n=28 

150 a,c,f 
(123 - 173) 

n=32 

165 a,d,f 
(112 - 266) 

n=29 

<0,0001 

HbA1c (%) 
5,4 

(5,2 - 5,5) 
n=9 

6,2 
(6,1 - 6,3) 

n=12 

6,4 
(6,0 - 6,7) 

n=28 

7,8 b,d,g 
(7,3 - 8,6) 

n=32 

11,1 b,d,g,h 
(9,7 - 11,6) 

n=29 

<0,0001 

CT (mg/dL) 
206,5 

(179,8 - 234) 
n=6 

180 
(156,5 - 227,8) 

n=8 

148 a 
(134 - 166) 

n=28 

169 
(142,8 - 199) 

n=32 

183 e 
(157 - 224,5) 

n=29 

0,0045 

HDL-c (mg/dL) 
46,5 

(41 - 72,7) 
n=6 

43 
(32,7 - 49,5) 

n=8 

44 
(38 - 51) 

n=28 

43,5 
(37 - 51,75) 

n=32 

47 
(38 - 59,5) 

n=29 
ns 

LDL-c (mg/dL) 
129,5 

(104,5 - 158,3) 
n=6 

99 
(78 - 148,3) 

n=8 

81 a 
(64 - 105) 

n=28 

96,5 
(81 - 124,8) 

n=32 

117 e 
(87 - 154,5) 

n=29 

0,0068 

TG (mg/dL) 
99,5 

(71 - 129,8) 
n=6 

183,5 
(99,5 - 380,8) 

n=8 

96 
(78 - 127) 

n=28 

111 
(70 - 192,8) 

n=32 

88,5 
(66,5 - 148,5) 

n=28 
ns 

a: p <0,05 em relação ao controle; b: p <0,001 em relação ao controle; c: p <0,01 em relação ao pré-DM; d: p <0,001 em relação ao pré-DM; e: p <0,05 em 

relação ao grupo A; f: p <0,01 em relação ao grupo A; g: p <0,001 em relação ao grupo A; h: p <0,01 em relação ao grupo B. *: p valor referente aos testes de 
Kruskal-Wallis e One-Way ANOVA. ns: não significativo; Pré-DM: pré-diabetes; HbA1c: hemoglobina glicada; DM: diabetes mellitus; IMC: índice de massa 
corporal; GJ: glicemia de jejum; CT: colesterol total; HDL-c: lipoproteína de alta densidade; LDL-c: lipoproteína de baixa densidade; TG: triglicerídeos; M: 
masculino; F: feminino; kg: quilogramas; m2: metros quadrados; mg: miligramas; dL: decilitros; %: porcentagem.
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Figura 13 - Níveis séricos de CT (A) e LDL-c (B) dos indivíduos estudados 
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Figura 13A - Comparação entre os níveis de colesterol total dos grupos controle, pré-DM, A (HbA1c 
<7%), B (HbA1c 7 - 9%) e C (HbA1c >9%). Foi encontrada diferença significativa no grupo A com 
relação aos grupos controle e C. *: p <0,05. 
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Figura 13B - Comparação entre os níveis de LDL-colesterol dos grupos controle, pré-DM, A (HbA1c 
<7%), B (HbA1c 7-9%) e C (HbA1c >9%). Foi encontrada diferença significativa no grupo A com relação 
aos grupos controle e C. *: p <0,05. 
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5.3 Marcadores antioxidantes, de estresse oxidativo e de inflamação 

 

As medianas (intervalo interquartis) referentes à atividade plasmática SOD e GPx, concentração sérica de tióis totais e •NO 

total, além dos marcadores inflamatórios (ICAM-1 e TNF-α) encontram-se representados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Marcadores de estresse oxidativo e inflamação dos indivíduos controles, pré-DM e DM2 estudados 

Variáveis 
Controle 
(n=12) 

Pré-DM 
(n=12) 

Grupo A 
HbA1c < 7% 

(n=28) 

Grupo B 
HbA1c 7-9% 

(n=32) 

Grupo C 
HbA1c > 9% 

(n=29) 
p valor* 

Atividade SOD (U/mL) 
1,67 

(1,39 - 1,93) 
n=11 

2,23 
(1,56 - 2,74) 

n=11 

2,95 c,d 
(2,22 - 3,55) 

n=27 

2,18 b 
(1,97 - 3,34) 

n=32 

2,38 b 
(1,97 - 3,74) 

n=28 

0,004 

Atividade GPx (nmol/min/mL) 
80,9 

(63,8 - 106,3) 
n=10 

83,5 
(71,3 - 92,2) 

n=11 

77,4 
(55,5- 87,5) 

n=28 

73,8 
(62,9 - 90,3) 

n=32 

74,3 
(64,7 - 86,9) 

n=29 
ns 

Tióis Totais (mmol/mL) 
1,18 

(1,13 - 1,22) 
n=12 

1,36 
(1,14 - 1,97) 

n=11 

1,16 d 
(0,95 - 1,26) 

n=25 

1,16 d 
(0,97 - 1,46) 

n=32 

1,15 d 
(0,99 - 1,45) 

n=28 

0,01 

•NO Total (pmol/µL) 
1,52 

(0,54 - 4,56) 
n=8 

2,01 
(0,79 - 3,04) 

n=8 

3,12 
(0,45 - 16,1) 

n=22 

1,91 
(0,72 - 10,3) 

n=17 

5,27 
(1,15 - 10,3) 

n=20 
ns 

ICAM-1 (ng/mL) 
269,6 

(184,2 - 335,3) 
n=11 

216,6 a 
(179,5 - 238) 

n=12 

197,8 b 
(167,3 - 228,8) 

n=25 

204,1 b 
(171,6 - 238,2) 

n=32 

206,3 b 
(165,4 - 228,3) 

n=28 

0,0021 

TNF-α (pg/mL) 
1,31 

(0,69 - 2,25) 
n=5 

1,68 
(0,79 - 2,01) 

n=5 

0,51 
(0,26 - 1,42) 

n=10 

0,91 
(0,32 - 1,38) 

n=9 

1,41 
(0,83 - 1,86) 

n=9 
ns 

a: p <0,05 em relação ao controle; b: p <0,01 em relação ao controle; c: p <0,001 em relação ao controle; d: p <0,05 em relação ao pré-DM. *: p valor referente 
aos testes de Kruskal-Wallis e One-Way ANOVA. ns: não significativo. SOD: superóxido dismutase; GPx: glutationa peroxidase; •NO: óxido nítrico; ICAM-1: 
molécula de adesão intercelular 1; TNF-α: fator de necrose tumoral alfa; pré-DM: pré-diabetes; HbA1c: hemoglobina glicada; U: unidade; mL: mililitro; nmol: 
nanomol; min: minuto; mmol: milimol; pmol: picomol; µL: microlitro; ng: nanograma; pg: picograma. 
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5.3.1 Marcadores antioxidantes e de estresse oxidativo 

 

A atividade GPx plasmática e os níveis séricos de •NO não apresentaram 

diferença significativa entre os grupos (Tabela 2).  

Em relação à avaliação da atividade SOD plasmática (U/mL) foram encontradas 

diferenças significativas entre os grupos controle, A, B e C. (controle: 1,67 [1,39 - 1,93] 

vs. grupo A: 2,95 [2,22 - 3,55]; p <0,001; vs. grupo B: 2,18 [1,97 - 3,34]; p <0,01 e vs. 

grupo C: 2,38 [1,97 - 3,74]; p <0,01). (Tabela 2, Figura 14). 

Quando comparada a atividade SOD plasmática do grupo pré-DM vs. grupos 

A, B e C, foi encontrada diferença significativa apenas em relação ao grupo A (pré-

DM: 2,23 [1,56 - 2,74] vs. grupo A: 2,95 [2,22 - 3,55]; p <0,05) (Tabela 2, Figura 14). 

Também houve diferença significativa na concentração sérica de tióis totais 

(mmol/mL) do grupo pré-DM em relação aos grupos A, B e C (pré-DM: 1,36 [1,14 - 

1,97] vs. grupo A: 1,16 [0,95 - 1,26]; p <0,05; vs. grupo B: 1,16 [0,97 - 1,46]; p <0,05 e 

vs. grupo C: 1,15 [0,99 - 1,45]; p <0,05) (Tabela 2, Figura 15). 

 

Figura 14 - Atividade SOD plasmática dos indivíduos estudados 
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Comparação entre a atividade SOD plasmática dos grupos controle, pré-DM, A (HbA1c <7%), B (HbA1c 
7-9%) e C (HbA1c >9%). Foram encontradas diferenças significativas no grupo controle com relação 
aos grupos A, B e C. Também houve diferença significativa entre o grupo pré-DM e o Grupo A. *: p 
<0,05; **: p <0,01; ***: p <0,001. 
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Figura 15 - Níveis séricos de tióis totais dos indivíduos estudados 
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Comparação entre os níveis de tióis totais dos grupos controle, pré-DM, A (HbA1c <7%), B (HbA1c 7-
9%) e C (HbA1c >9%). Foram encontradas diferenças significativas no grupo pré-DM com relação aos 
grupos A, B e C. *: p <0,05. 

 

5.3.2 Marcadores inflamatórios 

 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa com relação aos 

níveis plasmáticos de TNF-α entre os grupos.

Quando comparada a concentração plasmática de ICAM-1 (ng/mL) entre os 

grupos, houve diferença significativa entre o grupo controle e grupos A, B e C. 

(controle: 269,6 [184,2 - 335,3] vs. grupo A: 197,8 [167,3 - 228,8]; p <0,01; vs. grupo 

B: 204,1 [171,6 - 238,2]; p <0,05 e vs. grupo C: 206,3 [165,4 - 228,3]; p <0,05) (Tabela 

2, Figura 16).  
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Figura 16 - Níveis plasmáticos de ICAM-1 dos indivíduos estudados 

 

C
o

n
tr

o
l

P
re

-D
M

D
M

 A

D
M

 B

D
M

 C

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

G ru p o s  (H b A 1 c  % )

IC
A

M
-1

 (
n

g
/m

L
)

*

*

**

 

Comparação entre os níveis de ICAM-1 dos grupos controle, pré-DM, A (HbA1c <7%), B (HbA1c 7-9%) 
e C (HbA1c >9%). Foram encontradas diferenças significativas no grupo controle com relação aos 
grupos pré-DM, A, B e C. *: p <0,05; **: p <0,01. 

 

5.4 Correlações entre as variáveis 

 

 Para avaliar a relação linear entre os parâmetros estudados, foram realizadas 

análises de correlação entre todas as variáveis estudadas nos grupos controle, pré-

DM, A, B e C. 

 No grupo controle houve correlação positiva significativa entre HbA1c e 

atividade SOD plasmática (r= 0,6826; p= 0,0487; n= 9) (Figura 17). Não houve outras 

correlações significativas nesse grupo (dados não mostrados). 

 No grupo pré-DM houve correlação positiva significativa entre tióis totais e TG 

sérico (r= 0,7381; p= 0,0458; n= 8). As demais variáveis não apresentaram correlação 

significativa (dados não mostrados). 

 No grupo A foram encontradas correlações positivas significativas entre ICAM-

1 e atividade SOD plasmáticos (r= 0,4689; p= 0,0181; n= 25) (Figura 18A), ICAM-1 e 

TNF-α plasmáticos (r= 0,7735; p= 0,0087; n= 10) (Figura 18B), atividade SOD 

plasmática e •NO total sérico (r= 0,5248; p= 0,0146; n= 21) (Figura 18C), bem como 

•NO total sérico e CT sérico (r= 0,4550; p= 0,0382; n= 21). Além disso, foi evidenciada 
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correlação negativa significativa entre TNF-α plasmático e HbA1c (r= -0,7472; p= 

0,0130; n= 10). Não foram encontradas outras correlações significativas nesse grupo. 

(dados não mostrados). 

No grupo B houve correlação positiva significativa entre ICAM-1 plasmática e 

HbA1c (r= 0,5436; p= 0,0013; n= 32) (Figura 19A), ICAM-1 plasmático e •NO total 

sérico (r= 0,6569; p= 0,0042; n= 17) (Figura 19B), tióis totais e GJ séricos (r= 0,3718; 

p= 0,0361; n= 32) e tióis totais e TG séricos (r= 0,4925; p= 0,0042; n= 32). Houve 

correlação negativa significativa entre tióis totais séricos e tempo de DM (r= -0,4430; 

p= 0,0111; n= 32) (Figura 19C). 

 No grupo C foram encontradas correlações positivas significativas entre •NO 

total sérico e tempo de DM (r= 0,4478; p= 0,0477; n= 20) (Figura 20A), •NO total sérico 

e atividade SOD plasmática (r= 0,6499; p= 0,0019; n= 20) (Figura 20B) e tióis totais e 

CT séricos (r= 0,4449; p= 0,0156; n= 29). Também foi evidenciado correlação negativa 

significativa entre atividade GPx plasmática e HDL-c sérico (r= -0,5657; p= 0,0014; n= 

29) e •NO total e LDL-c séricos (r= -0,4662; p= 0,0383; n= 20). 

 

Figura 17 - Correlação positiva entre atividade SOD plasmática e HbA1c (%)  

5 .0 5 .5 6 .0

0

2

4

6

H b A 1 c  (% )

A
ti

v
id

a
d

e
 S

O
D

 (
U

/m
L

) r  =  0 ,6 8 2

p  =  0 ,0 4 8 7

n  =  9

 

Correlação entre atividade SOD plasmática e HbA1c (%) no grupo controle.  
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Figura 18 - Correlações positivas entre atividade SOD e ICAM-1 plasmáticos, ICAM-1 e TNF-α plasmáticos e atividade SOD 

plasmática e •NO total sérico 
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Correlação entre atividade SOD e ICAM-1 plasmáticos (A), ICAM-1 e TNF-α plasmáticos (B) e atividade SOD plasmática e •NO total sérico (C) no grupo A.
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Figura 19 - Correlações positivas entre HbA1c (%) e ICAM-1 plasmático, ICAM-1 plasmático e •NO total sérico e correlação negativa 

entre tióis totais séricos e tempo de DM 
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Correlação entre HbA1c (%) e ICAM-1 plasmático (A), ICAM-1 plasmático e •NO total sérico (B) e tióis totais séricos e tempo de DM (C) no grupo B. 
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Figura 20 - Correlações positivas entre •NO total sérico e tempo de DM e •NO total 

sérico e atividade SOD plasmática 
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Correlação entre •NO total sérico e tempo de DM (A) e •NO total sérico e atividade SOD plasmática (B) 

no grupo C. 
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6 DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, observamos que os níveis de CT e LDL-c do grupo A 

estavam significativamente mais baixos em relação aos grupos controle e C. Já a GJ 

como esperado, apresentou níveis maiores nos grupos B e C quando comparados 

aos dos grupos A, pré-DM e controle. Quanto ao IMC dos pacientes DM2, este não 

diferiu significativamente entre os grupos. Também vimos que a atividade antioxidante 

enzimática avaliada através da SOD se mostrou maior nos indivíduos DM2 em relação 

aos controles. Por outro lado, a atividade GPx não foi diferente entre DM2, pré-DM e 

controles. No âmbito da defesa antioxidante não enzimática, os níveis de tióis totais 

foram menores nos indivíduos com DM2 quando comparados aos pré-DM. Quanto 

aos marcadores de estresse oxidativo, os níveis séricos de •NO total não foram 

estatisticamente diferentes entre os grupos estudados. Com relação aos marcadores 

inflamatórios estudados, os grupos de indivíduos DM2 apresentaram níveis de ICAM-

1 mais baixos que os do grupo controle, mas os níveis de TNF-α foram semelhantes 

entre os grupos. 

A idade é um conhecido fator de risco para o desenvolvimento do DM2 (ADA, 

2016; SBD, 2016). Em nosso estudo todos os grupos foram pareados por idade, 

portanto as alterações fisiológicas provenientes do envelhecimento e menopausa 

interferiram nos nossos resultados de forma semelhante entre os grupos.  Do mesmo 

modo, não houve diferença significativa entre os grupos com relação ao tempo de 

duração do DM, logo os nossos resultados provavelmente não foram afetados pelo 

maior tempo de exposição à hiperglicemia (Tabela 1).  

A Associação Americana de Diabetes (ADA – American Diabetes Association) 

recomenda que a partir dos 45 anos de idade sejam realizados exames preventivos 

regularmente, principalmente em indivíduos obesos e com sobrepeso (ADA, 2016). 

Ademais há uma relação entre idade, tempo de DM e risco de desenvolvimento de 

complicações micro e macrovasculares da doença. Alaboud et al. (2016) estudaram 

748 indivíduos DM2 e demonstraram, através de regressão logística, que cada 

aumento em um ano de idade aumentava as chances de desenvolvimento de 

complicações microvasculares em 4% e macrovasculares em 2%. Quanto ao tempo 

de DM, cada ano a mais de duração da doença aumentava as chances de 
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desenvolvimento de complicações microvasculares em 5% e macrovasculares em 3% 

(Alaboud et al., 2016).  

Apesar do DM ser mais prevalente em homens do que em mulheres (IDF, 

2015), estudos sugerem que as mulheres portadoras do DM2 têm mais risco de 

desenvolver complicações cardiovasculares que os homens (Orchard, 1996; Kanaya 

et al., 2002; Franch-Nadal et al., 2014; Peters et al., 2015). No presente estudo, o 

percentual de mulheres foi maior do que o de homens em todos os grupos avaliados 

(controle: 92%; pré-DM: 66%; grupo A: 53%; grupo B: 75%; grupo C: 82%).  

Peters et al. (2014), em um estudo de revisão sistemática com meta-análise, 

analizaram os dados de 64 estudos de coorte e os resultados mostraram que a 

presença de DM quase triplicou o risco de incidência de doença arterial coronariana 

(DAC) em mulheres, quando esse risco apenas dobrou em homens (Peters et al., 

2014). Alguns autores afirmam que esse evento acontece porque o DM induz a perda 

da proteção hormonal natural das mulheres contra doenças cardiovasculares (Dantas 

et al., 2012). Outros fatores também possuem influência na diferença do risco entre 

homens e mulheres, como uma resposta diferente em mulheres a certos 

medicamentos (estatinas e aspirina, por exemplo), o que diminui sua eficiência, ou 

uma demora maior em mulheres para procurar atendimento médico adequado desde 

o aparecimento dos sintomas de doenças cardiovasculares (Franch-Nadal et al., 

2014).  

A menopausa também acarreta desordens metabólicas nas mulheres que 

podem favorecer o desenvolvimento do DM e suas complicações (Stachowiak et al., 

2015). Ainda é controverso, mas acredita-se que a menopausa esteja associada ao 

aumento da gordura corporal total e a um acelerado acúmulo de gordura na região 

abdominal, o que é um fator de risco para doenças cardiovasculares (Toth et al., 

2000). Outros estudos atribuem à idade o aumento dos fatores de riscos 

cardiovasculares usualmente conferidos à menopausa (Casiglia et al., 2008). 

Mascarenhas-Melo et al. (2013) avaliaram 35 mulheres saudáveis (16 pré- e 19 

pós menopausa) e 53 mulheres DM2 (8 pré- e 45 pós menopausa) e encontraram o 

IMC e a circunferência do quadril aumentados nas mulheres DM2 em comparação ao 

grupo controle, tanto pré como pós menopausa. Também encontraram aumento de 

marcadores inflamatórios nas mulheres DM2 em comparação ao controle, como 

proteína C reativa ultrassensível (hsCRP), ácido úrico e VEGF, além do aumento do 
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TNF-α nas mulheres pós menopausa. Esses fatores sugerem aumento de risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares após a menopausa (Mascarenhas-

Melo et al., 2013). A obesidade está relacionada ao desenvolvimento do diabetes por 

causar resistência à insulina (ADA, 2016). O IMC é um dos parâmetros usados para 

mensurar o grau de obesidade e sabe-se que seu aumento está relacionado ao 

aumento do risco cardiovascular (Cercato et al., 2000; Chen et al., 2013). No nosso 

estudo os valores de IMC dos indivíduos DM2 não apresentaram diferença 

significativa entre os grupos, porém esses indivíduos estavam acima do peso ideal 

(grupo A: sobrepeso [IMC= 29,6], grupo B: obesidade grau 1 [IMC= 32,3] e grupo C: 

sobrepeso [IMC= 29,5]), representando fator de risco para o surgimento de doenças 

cardiovasculares (Tabela 1).   

Outro fator associado ao desenvolvimento das doenças cardiovasculares é a 

dislipidemia, que é uma condição caracterizada por uma ou mais anormalidades na 

concentração sérica de lipídeos (Xavier et al., 2013). O conjunto de anormalidades 

lipídicas clássicas associadas com DM2 (dislipidemia diabética) é definido por 

concentração sérica elevada de TG e diminuída de HDL-c, estando os níveis séricos 

de LDL-c normais ou aumentados (Laws et al., 1997; Krauss & Siri, 2004, Chahil & 

Ginsberg, 2006). No presente estudo não foi encontrada diferença significativa nos 

níveis de TG entre os grupos de indivíduos estudados, porém o grupo pré-DM 

apresentou níveis de TG (183,5 [99,5 - 380,8]) acima do desejável (<150 mg/dL), 

provavelmente devido à resistência à ação da insulina, além de não fazerem uso de 

medicação hipolipemiante, comum aos pacientes diabéticos (Tabela 1).  

Também foi observado que a concentração sérica de LDL-c do grupo C estava 

acima do desejável (>100 mg/dL). Além disso, os níveis de CT do grupo controle 

estavam acima de 200 mg/dL, enquanto os outros grupos apresentaram-se abaixo 

desse valor. O grupo controle apresentou a maior mediana de CT e LDL-c (206,5 

[179,8 - 234] e 129,5 [104,5 - 158,3], respectivamente) dentre todos os grupos 

estudados. Esses valores são considerados acima do desejável em uma população 

com risco cardiovascular aumentado mas, uma vez que os indivíduos controle desse 

estudo não possuem nenhuma doença que possa representar tal risco, esses valores 

de CT e LDL-c são considerados aceitáveis e, por essa razão, esses indivíduos não 

possuem indicação de tratamento com medicação hipolipemiante. Vale ressaltar que 

os níveis de LDL-c e CT do grupo A foram significativamente menores que os dos 
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grupos controle e C (Tabela 1). Isso provavelmente possui relação com o fato de os 

pacientes do grupo A terem um maior controle da glicemia, o que também contribui 

para o melhor controle dos níveis lipídicos. Além disso, sugerimos que a medicação 

hipolipemiante usada pelos indivíduos DM2 talvez tenha sido a responsável pelos 

valores de lipídeos menores do que os encontrados no grupo controle. 

Quanto aos níveis de HDL-c, estes estavam dentro da normalidade (homens: 

35 - 55 mg/dL; mulheres: 45 - 65 mg/dL) em todos os grupos estudados e não foi 

encontrada diferença significativa entre eles (Tabela 1). Além de promover a remoção 

de colesterol das células, as moléculas de HDL-c parecem ter propriedades anti-

inflamatórias e antioxidantes, inibindo a oxidação do LDL-c, a expressão de moléculas 

de adesão celular e o recrutamento de monócitos (Bitzur et al., 2009).  

O IMC dos indivíduos DM2 no nosso estudo (sobrepesos: grupo A e C e 

obesidade grau I: grupo B) reforçou a necessidade da avaliação dos marcadores 

inflamatórios e do perfil lipídico. A associação entre baixos níveis de HDL-c e aumento 

do risco de doenças cardíacas está bem estabelecida, independente dos níveis de TG 

e outros fatores de risco (Goldbourt et al., 1997; Hausmann et al., 1996). Entretanto, 

é sabido que a hipertrigliceridemia também desempenha um papel importante no 

desenvolvimento de DAC, como salientaram diversos estudos (Hokanson & Austin, 

1996; Sarwar et al. 2007; Bansal et al., 2007; Nordestgaard et al., 2007). Schulze et 

al. (2004), relataram que níveis elevados de TG aumentaram o risco de doenças 

cardiovasculares em mulheres com baixas concentrações plasmáticas de HbA1c. O 

fato de essa associação não ter sido encontrada em mulheres com concentrações 

altas de HbA1c sugeriu que o controle glicêmico inadequado pode mascarar os efeitos 

dos níveis de TG e HDL-c (Schulze et al., 2004).  

Quanto ao controle glicêmico, nossos dados vão de encontro ao estudo de 

Vinodmahato et al. (2011) que relataram que os níveis de HDL-c não apresentaram 

diferença significativa entre dois grupos de pacientes DM2 divididos de acordo com a 

porcentagem de HbA1c (HbA1c <7% e HbA1c >7%) (Vinodmahato et al., 2011). Além 

disso, no nosso estudo, os níveis de CT e LDL-c estavam significativamente mais altos 

em pacientes DM2 descompensados (HbA1c >9%, grupo C) em relação a indivíduos 

compensados (HbA1c <7%, grupo A). Levando em consideração que os mesmos 

fatores que contribuem para o controle do DM2 (HbA1c <7%) também levam a um 

melhor controle dos níveis de lipídeos, sugerimos que a provável observação dessas 
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práticas por parte dos pacientes do grupo A são os determinantes para os menores 

níveis de CT, LDL-c e HbA1c <7% nesse grupo. 

Outro parâmetro importante no contexto da evolução das complicações do DM2 

é o estresse oxidativo, que ocorre graças à exposição prolongada à hiperglicemia e 

ao comprometimento do equilíbrio oxidante/antioxidante (Nakhjavani et al., 2010). 

Nesse cenário, a SOD se faz importante por ser uma enzima antioxidante que constitui 

a primeira linha de defesa contra agentes pró-oxidantes ao promover a dismutação do 

•O2
- em oxigênio molecular e H2O2, reduzindo os níveis de •O2

- circulante (Malstrom et 

al., 1975; Zarei et al., 2016).  

Nossos resultados apontam maior atividade SOD plasmática em todos os 

grupos de pacientes DM2 em comparação ao grupo controle. Além disso, o grupo A 

também apresentou aumento em relação ao grupo pré-DM (Tabela 2). Essa maior 

atividade SOD plasmática nos indivíduos DM2 possivelmente se deve a uma resposta 

adaptativa ao aumento da produção de •O2
- induzido pela hiperglicemia, como 

sugeriram Bandeira et al. (2012), que encontraram maior atividade SOD eritrocitária 

em pacientes DM2 em relação a indivíduos pré-DM e controle. Os indivíduos DM2 de 

tal estudo tinham a doença há 11, 6 anos, em média e HbA1c média de 8%, não eram 

fumantes, gestantes ou lactantes, não tinham doença neurológica e não faziam abuso 

de álcool (Bandeira et al., 2012). A mediana de tempo de DM2 dos indivíduos do nosso 

estudo era de 10 anos, o que reforça que o tempo de adaptação da doença talvez 

possa estar relacionado ao aumento da atividade SOD.  

Turk et al. (2002) relataram maior atividade SOD plasmática em indivíduos DM2 

sem doença renal, hepática ou cardíaca, quando comparados a indivíduos saudáveis. 

Por outro lado, ao dividir os pacientes DM2 de acordo com a HbA1c (<7,5% vs. ≥7,5), 

nenhuma diferença significativa entre estes dois grupos foi evidenciada. Os autores 

atribuíram a atividade SOD plasmática elevada em pacientes DM2 a mecanismos 

compensatórios, por conta do estresse oxidativo, mesmo na ausência de 

complicações da doença (Turk et al., 2002).  A atividade SOD mais alta dos pacientes 

DM2 parece estar relacionada a maiores níveis de ecSOD, segundo relato de Kimura 

et al. (2003). Esses autores encontraram maior concentração sérica de ecSOD em 

pacientes DM2, quando comparados a controles saudáveis. Também evidenciaram 

relação entre ecSOD e tempo de DM, espessura da camada íntima/média da artéria 

carótida e gravidade de nefropatia e retinopatia. Com isso, sugeriram que os níveis de 
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ecSOD poderiam funcionar como marcador de dano vascular, possivelmente 

refletindo o dano oxidativo no endotélio vascular, induzido pela hiperglicemia (Kimura 

et al., 2003). Portanto, possivelmente o aumento da atividade SOD plasmática 

encontrada nos indivíduos DM2 do nosso estudo deve-se à resposta compensatória 

ao estresse oxidativo e ao dano vascular. 

 Outros fatores (alimentação, prática de exercício físico, uso de medicamentos 

e suplementos alimentares) podem interferir no aumento da atividade SOD plasmática 

em indivíduos DM2, uma vez que, apesar de termos encontrado correlação positiva 

significativa (r= 0,682) entre SOD e a HbA1c no grupo controle (Figura 17), a mesma 

correlação não foi encontrada nos grupos DM2. Essa perda da correlação com HbA1c 

no DM2 pode ter ocorrido porque talvez a atividade SOD em pacientes DM2 aumente, 

em resposta ao estresse oxidativo, até um determinado limiar. Porém, com o aumento 

da glicemia, ocorreria a glicação da enzima e a perda da sua atividade. Isso também 

explicaria porque não houve diferença na atividade SOD entre os grupos DM2, uma 

vez que quanto maior o aumento da glicemia, maior o aumento na produção de •O2
-, 

portanto seria esperado um aumento proporcional da atividade SOD, o qual não 

ocorreu. 

Entretanto, os dados da literatura a respeito da atividade SOD plasmática e 

intracelular no DM são conflitantes. Diferentes estudos demonstram aumento (Turk et 

al., 2002; Kimura et al., 2003; Moussa, 2008; Soliman, 2008; Lima et al., 2011; 

Bandeira et al., 2012), diminuição (Ciechanowski et al., 2005; Song et. al., 2007; Čolak 

et al., 2008; Kasznicki et al., 2012; Huang et al., 2015) ou nenhuma diferença 

(Kesavulu et al., 2001; Sözmen et al., 2001; Motawi et al., 2013) na atividade SOD, 

tanto extracelular quanto citoplasmática, em indivíduos DM2 comparados a indivíduos 

saudáveis. Motawi et al. (2013) dividiram 70 pacientes DM2 em dois grupos de acordo 

com o controle glicêmico (good glycemic control [HbA1c ≤ 7.0%] e poor glycemic 

control [HbA1c > 7.0%]) e não encontraram diferença significativa na atividade SOD 

entre os grupos DM2 e em relação ao grupo controle. Os autores sugeriram que este 

resultado se deveu ao fato de os pacientes do estudo não apresentarem complicações 

da doença. (Motawi et al., 2013).  

A atividade GPx representa outra defesa antioxidante enzimática de grande 

importância, pois promove a degradação de H2O2 a H2O e O2, reduzindo a 

concentração intracelular e circulante dessa espécie reativa de oxigênio (Bandeira et 
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al., 2013). No presente estudo, não houve diferença significativa da atividade GPx 

plasmática dos indivíduos DM2, pré DM e controles (Tabela 2). Resultados 

semelhantes foram relatados por outros autores, que não observaram alteração na 

atividade GPx ao comparar indivíduos DM2 e saudáveis (Moussa, 2008; Bandeira et 

al., 2012). Uma vez que foi observado aumento da atividade SOD no nosso estudo,  

seria esperado um aumento paralelo da atividade GPx, a fim de compensar o aumento 

da produção de H2O2. Não obstante, isso parece não ter acontecido, pois não 

encontramos diferença entre os grupos. Além disso, foi encontrada correlação 

negativa significativa entre atividade GPx plasmática e HDL-c, o que sugere uma 

relação entre estresse oxidativo e aumento do risco cardiovascular, como indica o 

HDL-c diminuído. 

Embora não tenhamos observado diferença significativa na atividade GPx 

plasmática entre os grupos estudados, outros autores relatam menor atividade GPx, 

tanto plasmática quanto intracelular, em pacientes DM2, comparados a controles 

saudáveis (Kesavulu et al., 2001; Čolak et al., 2008; Kumawat et al., 2013; Aouacheri 

et al., 2015; Gawlic et al., 2016; González de Vega et al., 2016). Gawlic et al. (2016) 

compararam a atividade GPx plasmática de pacientes DM2 sem complicações, HbA1c 

média de 8,5% e duração média da doença de 8,5 anos, com a de indivíduos 

saudáveis Os autores encontraram atividade GPx significativamente menor nos 

pacientes DM2 e atribuíram esse resultado à baixa concentração de GSH observada 

nos mesmos pacientes, uma vez que o GSH atua como co-fator da GPx. Além disso, 

eles sugeriram que a inativação da enzima, seja por glicação ou pelo aumento do 

estresse oxidativo, pode contribuir para a baixa atividade plasmática em indivíduos 

DM2. (Gawlic et al., 2016). González de Vega et al. (2016) estudaram três grupos de 

indivíduos: saudáveis, diabetes controlado: HbA1c <7% e diabetes não controlado: 

HbA1c >7%. No estudo em questão, os autores encontraram menor atividade 

plasmática da Se-GPx nos grupos DM2, entre si e em relação ao controle, sendo mais 

baixa no grupo HbA1c >7%. Em seguida, incubaram a enzima in vitro com diferentes 

açúcares por vários dias e encontraram menor atividade GPx ao longo do tempo de 

incubação. Desse modo, concluíram que a diminuição da atividade ocorreria devido a 

glicação da enzima (González de Vega et al., 2016).  

Por outro lado, Rodríguez-Carrizalez et al. (2014) relataram maior atividade 

GPx eritrocitária em pacientes DM2 com retinopatia não-proliferativa leve, moderada 
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e grave em relação a controles saudáveis, sendo esse aumento progressivo de acordo 

com a gravidade da retinopatia. Os autores sugeriram que a maior atividade 

enzimática era uma resposta compensatória ao estresse oxidativo, reflexo de uma 

desordem metabólica persistente, causada por falta de controle no tratamento do DM2 

(Rodríguez-Carrizalez et al., 2014). Dessa forma, a diminuição da atividade GPx 

parece ocorrer em paralelo à glicação da enzima, sendo essa atividade modulada de 

acordo com a gravidade das complicações da doença. Uma vez que não encontramos 

diferença significativa na atividade GPx dos pacientes DM2 em relação ao grupo 

controle, a glicação enzimática pode ter sido a responsável pela falta da resposta 

compensatória da enzima ao estresse oxidativo. 

No âmbito do sistema antioxidante não enzimático, os grupos tiois (-SH) das 

proteínas plasmáticas têm um papel importante na manutenção do ambiente redutor 

extracelular (Dogru et al., 2016). O grupo tiol presente em proteínas plasmáticas é 

altamente nucleofílico e interage rapidamente com radicais livres, o que representa a 

propriedade antioxidante das proteínas. Variações fisiológicas e o próprio estresse 

oxidativo afetam essa propriedade antioxidante, através de modificações em seus 

grupos tióis (Adeshara et al., 2016). No presente estudo encontramos níveis séricos 

de tióis totais significativamente menores nos grupos DM2 em relação ao grupo pré-

DM, porém não houve diferença significativa entre o grupo controle e os outros quatro 

grupos (Tabela 2).  

No entanto, os resultados acerca dos níveis de tiol em indivíduos DM2 são 

controversos. Alguns estudos demonstram níveis de tióis totais mais baixos em 

portadores do DM em relação a indivíduos saudáveis (Piwowar, et al., 2007; Piwowar 

et al., 2009; Kirboga et al., 2014; Bansal et al., 2013), enquanto Bandeira et al. (2012) 

não encontraram diferença significativa entre esses grupos. Adeshara et al. (2016) 

estudaram três grupos de pacientes: controles saudáveis, DM2 sem e DM2 com 

complicações e relataram níveis de grupos tióis livres significativamente mais baixos 

nos indivíduos DM2 dos dois grupos, quando comparados ao grupo controle. Os 

autores sugeriram que níveis aumentados de dicarbonils em indivíduos DM2 podem 

interagir rapidamente com os tióis da superfície de proteínas plasmáticas, levando à 

sua redução (Adeshara et al., 2016). Essa pode ser a explicação para os níveis séricos 

de tióis totais mais baixos nos indivíduos DM2 em relação ao grupo pré-DM no 

presente estudo.  
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Ates et al. (2015) encontraram níveis diminuídos de tióis totais em pacientes 

pré-DM recém diagnosticados em relação a indivíduos controles. Além disso os 

autores relataram aumento de dissulfeto e da razão dissulfeto/tióis totais nos 

pacientes pré-DM, bem como correlação positiva significativa entre dissulfeto e GJ (r 

=0,394) e entre dissulfeto e HbA1c (r =0,307). Também encontraram correlação 

negativa significativa entre tiol e GJ (r = -0,394) (Ates et al., 2015). Não encontramos 

em nosso estudo correlação significativa entre tiol e GJ, porém, encontramos 

correlação negativa entre tióis totais e tempo de DM no grupo B (r= -0,4430) (Figura 

19C), sugerindo que quanto mais tempo exposto à hiperglicemia, maior o impacto 

negativo no status antioxidante dos indivíduos. Os níveis de tióis totais 

significativamente aumentados no grupo pré-DM em relação aos grupos DM2 (A, B e 

C), sugerem que a defesa antioxidante ainda esteja preservada pelo controle da 

glicemia (Tabela 2). Além disso, o fato de o grupo controle apresentar níveis de LDL-

c e CT significativamente aumentados em relação ao grupo A, pode ter influenciado 

para os baixos níveis de tióis totais encontrados nos controles, como Kilic et al. (2016) 

relataram em seu estudo com crianças obesas e saudáveis. No estudo em questão 

houve diminuição dos níveis séricos de tióis totais no grupo de crianças obesas, no 

qual também foi encontrado aumento nos níveis de CT, TG e LDL-c em relação às 

saudáveis (Kilic et al., 2016).  

Pela primeira vez na literatura, encontramos correlação positiva significativa 

entre tióis totais, GJ (r= 0,3718) e TG (r= 0,4925) no grupo B e correlação positiva 

significativa entre tióis totais e CT (r= 0,4449) no grupo C. Esses resultados sugerem 

que a GJ, bem como os níveis de TG e CT, não influenciaram a oxidação dos tióis 

plasmáticos nos pacientes DM2 do nosso estudo, podendo haver outros fatores com 

maior influência negativa para o estado oxidativo em indivíduos diabéticos. Vale 

ressaltar que os níveis de CT e TG estavam controlados (CT: <200 mg/dL; TG: 150 

mg/dL) nos pacientes DM2 através do uso de fármacos hipolipemiantes, o que pode 

ter colaborado para a permanência de tióis não oxidados na circulação sanguínea. 

O •NO é um importante marcador de estresse oxidativo e a redução de sua 

biodisponibilidade está associada à disfunção endotelial (Bertoluci et al., 2008; Rabêlo 

et al., 2010; Avogaro et al., 2011; Paneni et al., 2013). Em condições fisiológicas o 

•NO atua como vasodilatador, através da ativação da guanilato ciclase nas células 

vasculares musculares lisas e plaquetas, com consequente produção de GMP cíclico. 
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O GMP cíclico promove relaxamento vascular e inibição da agregação plaquetária. 

Por outro lado, níveis elevados de •NO podem ser prejudiciais, pois ele reage 

rapidamente com o •O2
-, gerando ONOO-. Este último pode causar diversos danos 

celulares, incluindo peroxidação lipídica (Bertoluci et al., 2008; Rabêlo et al., 2010).  

Há relatos de níveis séricos e plasmáticos de •NO total mais altos (Aydin et al., 

2001; Izumi et al., 2006; Rodríguez-Carrizalez et al., 2014; Adela et al., 2015), mais 

baixos (Kasznicki et al., 2012; Tatsch et al., 2012) ou sem nenhuma alteração (Motawi 

et al., 2013) em indivíduos DM2, comparados a indivíduos saudáveis. No nosso 

estudo, não observamos alterações significativas nos níveis séricos de •NO total entre 

os grupos estudados (Tabela 2).  

Motawi et al. (2013) obtiveram resultado semelhante quando dividiram 70 

pacientes DM2 em dois grupos de acordo com o controle glicêmico (HbA1c ≤ 7.0% e 

HbA1c > 7.0%) e não encontraram diferenças significativas quanto à concentração 

plasmática de •NO total em relação ao grupo controle saudável, nem entre os grupos 

DM2 (Motawi et al., 2013). Já Kasznicki et al. (2012) compararam os níveis de •NO 

total plasmático de pacientes DM2 com e sem polineuropatia distal simétrica com os 

níveis de indivíduos saudáveis, e demonstraram níveis menores em ambos os grupos 

DM2, quando comparados ao controle. Com isso, os autores postularam que a 

hiperglicemia crônica induz a diminuição dos níveis plasmáticos de •NO em pacientes 

diabéticos (Kasznicki et al., 2012).  

Por outro lado, Adela et al. (2015) estudaram quatro grupos de pacientes: DM2, 

DM2 com hipertensão, pacientes com DAC e DM2 com DAC. No estudo em questão 

foram encontrados maiores níveis séricos de metabólitos do •NO (nitrito e nitrato) nos 

indivíduos DM2 com e sem DAC quando comparados ao controle e sugeriram que a 

hiperglicemia pode induzir o aumento da produção de •NO através do aumento da 

expressão gênica de eNOS e iNOS. Os autores sugeriram também que a diversidade 

dos dados da literatura acerca dos níveis de •NO de pacientes DM2 comparados a 

indivíduos saudáveis se deve possivelmente a fatores geográficos, genéticos e 

comportamentais (tabagismo, por exemplo) (Adela et al., 2015). No presente estudo, 

excluímos indivíduos etilistas e com histórico recente de tabagismo, portanto os níveis 

de NO não sofreram influência desses fatores. Apesar disso, os resultados aqui 

apresentados refletem o estado de indivíduos de uma determinada região e nível 

social, ou seja, os hábitos, alimentação e costumes da nossa amostra podem fazer 
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com que os nossos dados sejam diferentes dos encontrados em países 

desenvolvidos, por exemplo.  

No presente estudo, também encontramos correlações positivas significativas 

entre níveis séricos de •NO total e atividade SOD nos grupos A e C (respectivamente, 

r= 0,5248 e r= 0,6499) (Figura 18C e Figura 20B). Essa relação provavelmente está 

associada ao aumento da atividade SOD apresentada nos grupos DM2 em relação ao 

controle, pois o aumento compensatório da atividade SOD em resposta à 

hiperglicemia pode estar consumindo grande parte do •O2
- gerado nos pacientes 

diabéticos, impedindo sua ligação com o •NO. Desse modo, não haveria geração de 

OONO- e redução da biodisponibilidade do •NO. Também foi encontrada correlação 

significativa positiva entre os níveis de •NO total e tempo de DM no grupo C (r= 

0,4478), sugerindo que o tempo de duração do diabetes pode ter relação com 

aumento da concentração sérica de •NO, seja por aumento da produção ou diminuição 

da ligação com o •O2
- (Figura 20A).   

A inflamação no DM2 está intimamente ligada ao estresse oxidativo, pois o 

aumento da produção de ROS, principalmente do •O2
-, ativa a via da PCK e de 

formação dos AGEs no endotélio vascular. A ativação dessas vias leva à liberação de 

citocinas, como o TNF-α, e ativação de vias pró-inflamatórias, como as do NF-kβ e da 

JNK (Baker et al., 2011; Chen et al., 2015). Essas são responsáveis por estimular a 

transcrição de genes pró-inflamatórios que codificam MCP-1, selectinas, VCAM-1 e 

ICAM-1. Associado à redução da biodisponibilidade do •NO, a produção de moléculas 

pró-inflamatórias no endotélio são os eventos precursores das complicações do DM 

(Paneni et al., 2013).  

Nossos dados apontam níveis plasmáticos significativamente mais baixos de 

ICAM-1 no grupo pré-DM e nos três grupos de pacientes DM2 em comparação ao 

controle, não havendo diferença significativa entre os grupos DM2 e pré-DM (Tabela 

2). Não obstante, há estudos que demonstram maior concentração sérica e plasmática 

de ICAM-1 em pacientes DM2 comparados a indivíduos saudáveis (Elhadd et al., 

2004; El-Mesallamy et al., 2007; Gómez et al., 2008; Ruszkowska-Ciastek et al., 

2015), enquanto outros autores não encontraram diferenças significativas entre esses 

grupos (Boulbou et al., 2005; Ruotsalainen et al., 2007). Papanas et al. (2006) e Shen 

et al. (2012) relataram que alguns medicamentos hipoglicemiantes, como a gliclazida 

e a insulina, podem atuar diminuindo os níveis séricos de ICAM-1 em indivíduos DM2 
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e indivíduos não diabéticos (Papanas et al., 2006; Shen et al., 2012). De fato, Papanas 

et al. (2006) iniciaram um tratamento com gliclazida em pacientes com DM2 mal 

controlado (HbA1c >8%), comparando com indivíduos saudáveis. Os autores 

observaram níveis séricos significativamente maiores de ICAM-1 e VCAM-1 nos 

pacientes DM2 em relação ao controle no início do estudo. Após seis meses de 

tratamento, o grupo que recebeu glicazida apresentou diminuição dos níveis de ICAM-

1 em relação ao início do estudo, enquanto os níveis de VCAM-1 não se alteraram 

significativamente. (Papanas et al. 2006).   

Como a grande maioria dos pacientes DM2 do nosso estudo realizavam 

tratamento com glicazida e/ou insulina, isso pode ter sido um determinante para os 

menores níveis de ICAM-1 nesses indivíduos, comparados ao grupo controle. Além 

disso, no presente estudo foram observadas correlações positivas significativas entre 

ICAM-1 e atividade SOD plasmática (r= 0,4689) (Figura 18A) e TNF-α (r= 0,7735) 

(Figura 18B) no Grupo A, demonstrando que o status oxidativo pode ter influência nos 

níveis plasmáticos de ICAM-1. Também encontramos correlações significativas 

positivas, no Grupo B, entre ICAM-1 e HbA1c (r= 0,5436) (Figura 19A) e •NO total 

sérico (r= 0,6569) (Figura 19B). Esses resultados sugerem que a hiperglicemia e o 

estresse oxidativo são fatores importantes para os maiores níveis séricos de ICAM-1 

em pacientes DM2 moderadamente descompensados. 

Uma vez que o TNF-α representa uma das principais citocinas relacionadas a 

inflamação vascular (Paneni et al., 2013), a maioria dos estudos apontam níveis 

elevados dessa citocina em pacientes DM2, em relação a indivíduos saudáveis 

(Navarro-Gonzalez et al., 2010; Goyal et al., 2012; Mirza et al., 2012; Jayashree et al., 

2014; Tatsch et al., 2015, Tong et al., 2016). Em contraste, nosso estudo não 

demonstrou diferença significativa nos níveis plasmáticos de TNF-α entre todos os 

grupos estudados (Tabela 2). De modo semelhante, em um estudo envolvendo 

indivíduos DM2 e indivíduos saudáveis das zonas rural e urbana do Gana, Darko et 

al. (2015) não encontraram diferenças significativas nos níveis séricos de TNF-α entre 

os pacientes DM2 e os controles, tanto na zona rural quanto na urbana. Apesar disso, 

os autores observaram níveis significativamente mais altos do TNF-α nos indivíduos 

urbanos em relação aos rurais. Esse aumento foi atribuído ao fato de haverem mais 

mulheres no grupo urbano, que por sua vez possuem mais tecido adiposo, produzindo 

então mais TNF-α. O maior IMC do grupo urbano e o estilo de vida com mais atividade 
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física dos habitantes de regiões rurais também podem ter influenciado na diferença 

encontrada entre os grupos (Darko et al. 2015).  

No nosso estudo, o IMC dos grupos DM2 eram semelhantes, o que pode 

explicar os níveis também semelhantes de TNF-α entre esses três grupos. Porém, 

não foram coletados dados de IMC dos grupos controle e pré-DM para 

correlacionarmos com os níveis de TNF-α e compararmos aos grupos DM2. Além 

disso, o baixo número amostral utilizado para testar os níveis de TNF-α no presente 

estudo também pode ter contribuído para os resultados encontrados.  

Na análise bivariada, o grupo A apresentou correlação negativa significativa 

entre TNF-α e HbA1c (r= -0,7472), sugerindo que o controle da glicemia talvez não 

seja um fator importante para diminuição dos níveis dessa citocina. Apesar disso, 

encontramos no mesmo grupo uma forte correlação positiva significativa entre TNF-α 

e ICAM-1 (r= 0,7735) (Figura 18B). Tong et al. (2016) avaliaram os níveis séricos de 

TNF-α em 73 indivíduos DM2, divididos entre sobrepeso e IMC normal, e 57 indivíduos 

sem DM2, também divididos em um grupo sobrepeso e um com IMC normal. Os 

autores observaram que os níveis de TNF-α dos indivíduos DM2 (sobrepeso e IMC 

normal) e dos controles com sobrepeso se apresentaram significativamente maiores 

que os controles com IMC normal (Tong et al. 2016). Ruotsalainen et al. (2007) 

observaram correlação significativa positiva (r= 0,278) entre ICAM-1 e IMC em 

pacientes pré-DM. (Ruotsalainen et al., 2007). No nosso estudo, a correlação entre 

TNF-α e ICAM-1 no grupo A (IMC = 29,6) demonstra a possível relação entre 

sobrepeso e aumento da produção de ICAM-1 no desenvolvimento da inflamação 

mediada por TNF-α, em pacientes DM2. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Com base nos dados apresentados, podemos inferir que: 

Os níveis de CT e LDL-c do grupo A estavam significativamente mais baixos, 

quando comparados aos grupos controle e C. Já a GJ apresentou o resultado 

esperado, uma vez que os níveis dos grupos B e C foram maiores que os dos grupos 

A, pré-DM e controle.  

A atividade antioxidante plasmática avaliada através da SOD se mostrou maior 

nos DM2 em relação aos controles. Por outro lado, a atividade GPx não foi diferente 

entre DM2, pré-DM e controles. 

Os níveis de tióis totais foram menores nos indivíduos com DM2 quando 

comparados aos pré-DM. 

Os níveis séricos de •NO total foram semelhantes entre os grupos estudados. 

Os grupos de indivíduos DM2 apresentaram níveis de ICAM-1 mais baixos que 

os do grupo controle. Entretanto, os níveis de TNF-α foram semelhantes entre os 

grupos. 

Quanto às correlações entre as variáveis, houve correlação positiva 

significativa entre SOD e HbA1c no grupo controle. No grupo pré-DM, foi observada 

correlação positiva entre tióis totais e TG. No grupo A houve correlação positiva entre 

ICAM-1 e atividade SOD, ICAM-1 e TNF-α, •NO total e atividade SOD, e •NO total e 

CT. Além disso houve correlação negativa entre TNF-α e HbA1c. Já o grupo B 

apresentou correlação positiva entre ICAM-1 e HbA1c, ICAM-1 e •NO total, tióis totais 

e GJ, e tióis totais e TG. Também houve correlação negativa entre tióis totais e tempo 

de DM nesse grupo. No grupo C foram encontradas correlações positivam entre •NO 

total e tempo de DM, •NO total e atividade SOD, e tióis totais e CT. Nesse grupo houve 

correlação negativa entre atividade GPx e HDL-c, bem como •NO total e LDL-c.  
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PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: Avaliação do estresse oxidativo, marcadores inflamatórios e níveis de formas 

solúveis do rage em pacientes diabéticos tipo 2, pré-diabéticos e  controles 

Pesquisador: Giselle Fernandes Taboada 

Área Temática: 

Versão:  2 

CAAE: 61232316.1.0000.5243 

Instituição Proponente: Faculdade de Medicina 

Patrocinador Principal: FUN CARLOS CHAGAS F. DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO - FAPERJ 

 
DADOS DO PARECER 
 
Número do Parecer: 1.935.907 
 
 
Apresentação do Projeto: 

Estudo observacional prospectivo transversal, financiado pelo edital PRONEM (FAPERJ), nº E- 

26/110.089/2014, no valor de R$144.528,00, com custeio de R$26.156,62.A pesquisadora 

responsável é a ProfªDrªGiselle Fernandes Taboada, do departamento de Medicina clínica, Serviço 

de Endocrinologia do HUAP/UFF. O estudo se justifica pela prevalência, morbidade e mortalidade da 

doença. Apresenta como hipótese que o melhor controle glicêmico (HbA1c <7%) esteja relacionado 

à menor concentração circulante de marcadores do estresse oxidativo, AGEs e citocinas e maiores 

níveis de sRAGE = projeto em word/ os níveis de marcadores do estresse oxidativo, inflamação, 

citocinas e sRAGE são influenciados pela glicemia do indivíduo, sendo diferentes entre indivíduos 

com DM2, pré-DM e controles/IBP. Trata-se de um estudo observacional prospectivo transversal. A 

amostra será composta de 120 indivíduos: 45 DM2 com complicações e 45 DM2 sem complicações, 

15 pré-diabeticos e 15 controles. Os pacientes com DM2 serão ainda subdivididos de acordo com o 

controle glicêmico, em 3 subgrupos de 15 pacientes cada.Os pré- diabéticos e controles não terão 

diagnóstico prévio de DM. Pré-diabéticos: HbA1c entre 5,7 e 6,4% e controles HbA1c <5,7%, ambos 

grupos sem qualquer outra das doenças citadas nos critérios de exclusão.Os procedimentos descritos 

a seguir já têm sido realizados por este grupo de pesquisa de acordo com o protocolo de pesquisa 

“Marcadores Genéticos de  Ativação do receptor de AGEs, Estresse Oxidativo e Formas Solúveis 

do RAGE no Diabetes Mellitus Tipo 2“ registrado e aprovado pelo CEP sob o número CAAE: 

41784715.9.0000.5243. No presente protocolo estão incluídos indivíduos com pré-DM e controles 

para fins de comparação com os pacientes com DM2. O recrutamento dos pacientes e controles 

será realizado durante as consultas médicas de rotina no ambulatório do HUAP. Os indivíduos 

serão abordados na ocasião, apresentados ao projeto e esclarecidos quanto à possíveis dúvidas. Os 



 

 
 

indivíduos serão incluídos após a verificação dos critérios de inclusão e exclusão e a assinatura do 

TCLE. Será combinado um dia entre o paciente e o membro da equipe responsável pelo 

recrutamento para a coleta de sangue, sendo esclarecida a necessidade de jejum de 12 horas, pois 

serão realizados vários exames laboratoriais, incluindo lipidograma. Os dados relevantes para o 

estudo serão coletados em fichas próprias, a partir de uma entrevista no momento da consulta médica 

e da revisão do prontuário, nos quais será observada a presença ou não de complicações 

microvasculares do DM2, conforme as avaliações abaixo: a) retinopatia: fundoscopia; b) 

nefropatia: pesquisa de microalbuminúria. Para a categorização dos pacientes de acordo com o 

controle glicêmico (bom e mau controle glicêmico) serão utilizados os níveis de HbA1c. Na revisão 

do prontuário e entrevista com o paciente, também serão avaliados a presença ou não de 

complicações macrovasculares do DM2, a terapêutica hipoglicemiante em vigência, o uso 

concomitante de outras medicações (como anti- hipertensivos, hipolipemiantes e anti-agregantes 

plaquetários), a presença ou não de outras comorbidades (como hipertensão arterial sistêmica, 

dislipidemia, entre outras), dados antropométricos, dados de identificação do paciente e outros 

parâmetros laboratoriais. Nem todos os dados coletados serão variáveis do estudo, alguns serão 

obtidos visando à formação de um banco de dados completo de forma a possibilitar, 

posteriormente, uma descrição detalhada da casuística. Será considerada presença de 

complicação macrovascular uma história documentada de evento cardio ou cerebrovascular ou 

de amputação não traumática de membro e/ou a existência de diagnóstico de doença coronariana, 

carotídea  ou arterial periférica através de método complementar pertinente (cateterismo cardíaco, 

teste ergométrico, cintilografia cardíaca, doppler arterial etc).  As etapas de coleta, transporte e 

armazenamento serão realizadas de acordo com a Resolução CNS 441/11 e a Portaria MS 

2.201/11.No dia combinado para a coleta de sangue, estando o paciente em jejum, será coletada uma 

amostra de sangue em tubo sem anticoagulante e duas amostras em tubos contendo anticoagulante 

citrato de sódio. A coleta será realizada no ambulatório de coleta do HUAP, por técnicos habilitados, 

e as amostras serão transportadas em isopor com gelo ao laboratório Multidisciplinar do 

Departamento de   Patologia Clínica do HUAP para processamento. 

Critério de Inclusão: pacientes com diagnóstico de DM2 e pré-diabetes (Pré-DM) atendidos pelo 

Ambulatório do HUAP/UFF. 

Critério de Exclusão: tabagismo, etilismo, doença viral crônica (hepatites B e C ou portadores do vírus 

HIV), doença infecciosa grave nos últimos 6 meses, taxa de filtração 

glomerular abaixo de 60ml/min, calculada pela fórmula CKD-EPI (KALOUSOVÁ et al., 2006). 

Análise dos dados: Os dados serão coletados e posteriormente planilhados e analisados através de 

programas estatísticos Graph Prism v. 4.0 para Windows(GraphPad Software, California, USA) e 

SPSS 23.0 para Windows (SPSS,Inc.,Chicago, IL). Na análise descritiva, as variáveis categóricas 

serão expressas através das suas percentagens e frequências. As variáveis numéricas com 

distribuição normal serão expressas como média ±  desviopadrão, enquanto as variáveis com 



 

 
 

distribuição assimétrica serão expressas através de medianas (mínimo–máximo). O teste de 

Kolmogorov- Smimov será executado para avaliação do padrão de distribuição das variáveis 

numéricas. A comparação das variáveis categóricas será realizada através do teste de qui-quadrado 

ou teste exato de Fisher. A comparação das variáveis numéricas entre os grupos será realizada com 

o teste t  de Student para as variáveis paramétricas e Mann-Whitney ouKruskal Wallis para as 

variáveisnão- paramétricas. As correlações entre as variáveis numéricas serão avaliadas através 

do coeficiente de correlação de Pearson para variáveis simétricas e coeficiente de correlação de 

Spearman para variáveis assimétricas. Será realizada uma análise multivariada com o objetivo de 

avaliar se as variáveis estudadas têm um papel independente na presença ou não das complicações 

crônicas microvasculares do DM2. Será considerado estatisticamente significativo um valor p <0,05. 

 

 

 
Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: Avaliar os níveis séricos e plasmáticos dos marcadores do estresse oxidativo, 

inflamação e sRAGE em indivíduos DM2 estratificados pelos níveis de HbA1c, pré-diabéticos e 

controles. 

Objetivo Secundário: Em indivíduos DM2 estratificados pela HbA1c, pré-diabéticos e controles: 

1.Avaliar a atividade das enzimas antioxidantes GPX e SOD e os níveis de tióis totais. 2.Quantificar 

os níveis séricos de ICAM-1 e TNF-. 3.Mensurar os níveis séricos de NO. 4.Avaliar os níveis das 

formas solúveis de RAGE. 5.Correlacionar as variáveis relacionadas a estresse oxidativo, inflamação 

e  sRAGE. 

 

 

 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: Os riscos para os pacientes são os relativos aos de uma coleta habitual de sangue venoso, 

além  de possível constrangimento diante de uma entrevista com questões relacionadas a uma 

doença crônica existente, seja ela controlada, complicada ou   não. Benefícios: O benefício direto aos 

pacientes participantes da pesquisa é uma possível detecção de descontrole da doença (DM2), se 

houver. Além disso, com esse estudo esperamos contribuir para caracterizar os marcadores de 

estresse oxidativo e de inflamação associados às complicações do DM2. 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Pesquisa de importante valor científico e clínico visto que a estimativa da doença estudada é aumento 

da morbi-mortalidade com o passar dos anos e a demonstração de que uma variável relacionada ao 

controle glicêmico como a Hemoglobina glicada pode ter relação com a atividade inflamatória da 

doença, através da quantificação de marcadores inflamatórios, de estresse oxidativo e sRAGE, pode 

ajudar no manejo clinico do paciente. O projeto encontra-se muito bem escrito, apresentando 

resumidamente a definição da doença   e seu impacto no mundo, a fisiopatologia e patogenia da 

doença e de suas complicações, com extensa revisão bibliográfica, desenho do estudo pertinente e 

com os objetivos contemplados na metodologia. As sugestões para completar e melhorar o projeto 

foram acatadas pela pesquisadora e as pendências foram devidamente cumpridas e revisadas nas 

informações básicas e no TCLE e incluidas na Plataforma Brasil. Portanto o projeto encontra-se 

aprovado 

 
 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Adequados 

Recomendações: 

Retirar do ítem Metodologia proposta " Avaliação clinica" que encontra-se na sétima linha, após DM2. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Todas as pendências foram devidamente cumpridas e portanto o projeto encontra-se aprovado. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 

 

 
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 



 
 

 
 

 

 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICA
S 

17/01/2017  Aceito 

do Projeto _DO_P ROJETO_777722.pdf 03:49:01  
Folha de Rosto Folha_de_rosto_alterada.pdf 17/01/2017 Giselle Fernandes Aceito 

  03:47:09 Taboada  
Outros carta_pendencias.docx 17/01/2017 Giselle Fernandes Aceito 

  03:41:46 Taboada  
Declaração do Pronen_PDF.pdf 17/01/2017 Giselle Fernandes Aceito 
Patrocinador  03:38:57 Taboada  
Declaração de UPC_biorrepositorio.pdf 17/01/2017 Giselle Fernandes Aceito 
Manuseio Material  03:38:13 Taboada  
Biológico /     
Biorepositório /     
Biobanco     
Projeto Detalhado / Projeto_Estr_oxid_e_RAGE.do

c 
17/01/2017 Giselle Fernandes Aceito 

Brochura  03:35:22 Taboada  
Investigador     
TCLE / Termos de TCLE_proj_estr_oxid_e_RAGE 17/01/2017 Giselle Fernandes Aceito 
Assentimento / _DM.doc x 03:34:13 Taboada  
Justificativa de     
Ausência     

 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

NITEROI, 21 de Fevereiro de 2017 

 

 
 

 

Assinado por:  

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ 

(Coordenador) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo II: Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: Avaliação do estresse oxidativo, marcadores inflamatórios e níveis de 

formas solúveis do RAGE em pacientes diabéticos tipo 2, pré-diabéticos e controles 

Pesquisador Responsável: Dra. Giselle Fernandes Taboada 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

(UFF) 

Telefone para contato:(21) 2629-9270 (serviço de endocrinologia do HUAP). 

Nome do voluntário: 

_______________________________________________________________ 

Idade: ____________ anos                

R.G.: ______________________________________________ 

 Você está sendo convidado a participar do estudo “Avaliação do Estresse 

Oxidativo, Marcadores Inflamatórios e Níveis de Formas Solúveis do RAGE em 

Pacientes Diabéticos Tipo 2, Pré-Diabéticos e Controles”. Trata-se do projeto de pesquisa 

de um grupo de pesquisadores da UFF, envolvendo a Dra. Christiane de Oliveira Bensusan, 

sob orientação da Dra. Giselle Fernandes Taboada. 

 

INTRODUÇÃO:  

 

 O diabetes tipo 2 mal controlado pode gerar complicações, como problemas no 

coração (infarto), no cérebro (derrame), nas pernas e pés (risco de amputações), nos rins 

(falência dos rins) e nos olhos (cegueira). Uma parte dessas complicações provavelmente 

acontece por causa de substâncias que são formadas em maior quantidade no corpo quando 

a glicose do sangue está aumentada. Por isso, é tão importante controlar a glicose no sangue: 

Para evitar que as complicações do diabetes aconteçam. 

Nesse estudo, será colhido sangue de pacientes com diabetes tipo 2, pacientes com pré-

diabetes e de pessoas sem diabetes. Serão então medidas algumas substâncias que ajudam 

Universidade Federal Fluminense  

Hospital Universitário Antônio Pedro 



 
 

 
 

a proteger o seu corpo das complicações do diabetes, além de outros experimentos em 

laboratório realizados com uma parte do sangue chamada soro. 

 

PROCEDIMENTOS: 

  

 Você será entrevistado (como numa consulta médica normal no Ambulatório do 

HUAP) e, em outro dia a combinar com o pesquisador que te entrevistou, seu sangue será 

colhido (como em um exame de sangue normal). O sangue colhido será levado, em um isopor 

com gelo, para a Unidade de Pesquisa Clínica (UPC), onde o soro será armazenado em 

Biorrepositório (freezer a -80ºC) e só vai poder ser usado depois em outros trabalhos se o 

Comitê de Ética em Pesquisa avaliar o novo estudo. Para isso, será preciso assinar uma nova 

autorização para deixar que o sangue seja usado para a pesquisa.  

O sangue guardado será usado até o prazo final da presente pesquisa. Entretanto, se 

for preciso que o sangue seja guardado por mais tempo, você e o Comitê de Ética terão que 

ter conhecimento disso. Os dados obtidos dessa pesquisa também poderão ser utilizados em 

futuras pesquisas. Depois que o sangue for usado, o restante desse material será descartado 

no laboratório, segundo as normas de biossegurança adotadas. 

 

RISCOS E DESCONFORTOS:  

 

 Os desconfortos possíveis do exame de sangue são dor, pequeno sangramento ou 

“mancha roxa” no local, como em qualquer exame de sangue, além de um possível 

constrangimento por responder questões sobre a sua doença (diabetes).  

 

BENEFÍCIOS:  

 

 O benefício direto para você pela participação no estudo será a possível identificação 

de descontrole do seu diabetes, se for o caso. Além disso, você estará contribuindo para que 

os conhecimentos sobre o diabetes tipo 2 aumentem. 

 

CUSTOS:  

 

 Você não receberá nenhum dinheiro, nem gastará seu dinheiro para participar dessa 

pesquisa, já que a mesma ocorrerá no momento da sua consulta de rotina com seu 

endocrinologista. 

 

SIGILO:  

 

 As suas informações, que são sigilosas, serão analisadas junto com as informações 

dos outros pacientes. Sua identificação não será divulgada. 

 A avaliação dos resultados dos exames será feita somente pelos pesquisadores do 

projeto, e pelos profissionais da saúde que atendem ou cuidam de você, e não será permitido 

o acesso de outras pessoas, garantindo proteção contra qualquer quebra de sigilo. 

 

 

 

 



 
 

 
 

LIBERDADE DO PACIENTE:  

 

 É garantida a liberdade de querer não participar do projeto de pesquisa ou de retirar o 

consentimento, no caso da aceitação, a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ao seu 

tratamento no HUAP. Isso vale também para o armazenamento e utilização do seu sangue. 

 Em qualquer etapa do estudo você terá acesso à profissional responsável (Dra. Giselle 

Fernandes Taboada), que poderá ser encontrada para esclarecer qualquer dúvida ou informar 

os resultados da pesquisa obtidos com seu sangue no telefone (21) 2629-9270 do serviço de 

endocrinologia. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Prédio Anexo do HUAP – 4º andar, 

telefone 2629-9189 – email: etica@vm.uff.br 

  

Acredito ter sido bem informado sobre o estudo acima.  

 

 Eu discuti com _______________________________________ (pesquisador 

membro da equipe) sobre a minha decisão de participar do estudo. Ficaram claros para mim 

quais são os objetivos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 

riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimento permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas, que tenho garantia do acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário, e que poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento nesta Instituição. 

 

Eu, _____________________________________________, RG no 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ________________ de  _________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do paciente 

 

_________________________________________________________________________ 

Testemunha 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

Nome do pesquisador 

_________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador: ___________________________________________________ 

 

Data: ________________ 

 

 



 
 

 
 

Anexo III: Ficha de coleta de dados dos pacientes com DM2 

 

FICHA DOS PACIENTES COM DIABETES TIPO 2 - (HUAP) 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 

 

DATA: _____/_____/_____ 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Idade: _____________________                                       Prontuário: _______________________ 

Sexo: (   )F   (   )M 

 

Últimos resultados de exames (colocar datas): 

GJ: ______________mg/dL (___/___/___) 

HbA1c: ___________% (___/___/___)                  (   )<7%  (   )7 a 9%  (   )>9% 

Hemoglobina: _______________g/dL (___/___/___)

TOTG: ________________ (___/___/___)  

LDL: __________________ (___/___/___) 

VLDL: _________________ (___/___/___)           

Uréia: _________________ (___/___/___) 

C.T.: __________________ (___/___/___) 

HDL: __________________ (___/___/___)  

Triglicerídeos: __________  (___/___/___) 

Creatinina: _____________  (___/___/___) 

Relação HDL/LDL: _____________________________ (___/___/___) 

Razão albumina/creatinina: ______________________ (___/___/___) 

Urina - microalbuminúria: ________________________ (___/___/___) 

TSH: _______________             T4L: _______________             Vitamina B12: ______________ 

Peso: ______________          Altura: ______________          IMC: _____________________ 



 

 
 

 

 Não Sim  Não Sim  Não Sim 

Retinopatia   Fez lazer?   Microalbuminúria   

IRC   IAM/DAC   Revasc. Miocárdica   

PTCA   AVE   Doença carotídea   

Amputação   D. arterial periférica   Claudicação intermitente   

 

HAS: (   )Não  (   )Sim.  Há ________ anos 

Outras doenças: ____________________________________________________________ 

Fármacos. Quais? 

Medicamento Não Sim Nome do medicamento Dose Tempo 

      

      

      

      

      

      

      

 

Pressão arterial:  Medida 1: ________________________ mmHg 

                             Medida 2: ________________________ mmHg 

Paciente com hemoglobina glicada __________________ e (   )com  (   )sem complicações. 

Grupo: ________ 

 

Histórico da doença: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


