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RESUMO 

Barbosa, Jaqueline Ermida. Efeitos da suplementação de castanha-do-Brasil 

(Bertholletia excelsa H.B.K.) na expressão de Nrf2 e NF-B em pacientes com 
doença arterial coronariana. 2017. Dissertação de Mestrado em Ciências 
Cardiovasculares – Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 2017.  
Introdução: O estresse oxidativo (EO) está presente tanto na etiologia quanto na 
progressão da doença arterial coronariana (DAC) induzindo a inflamação por vários 

mecanismos, incluindo a ativação do fator nuclear de transcrição kappa B (NF-B). 
O fator nuclear eritróide 2 relacionado ao fator 2 (Nrf2) surgiu como um fator protetor 

que modula a cascata anti-inflamatória através da inibição de NF-B e regula a 
expressão de genes dos elementos de resposta antioxidante (ARE). Estudos 
mostram que a castanha-do-Brasil é capaz de modular e ativar o Nrf2 e reduzir a 

expressão do NF-B melhorando a resposta antioxidante do organismo. Objetivo: 

  aliar a e press o de  r 2, NF-B e NAD (P) H: quinona oxiredutase 1 (NQO1)  
ap s a suplemen a  o de cas an a-do-Brasil em pacientes com DAC. Métodos: 
Participaram do estudo 41 pacientes com DAC com idade de 63,5±7,2 anos, sendo 
51,2% do sexo masculino e 48,8% do sexo feminino. Os pacientes foram 
randomizados em dois grupos: um grupo de pacientes recebeu uma castanha-do-
Brasil diariamente (n=25) durante três meses e o grupo controle (n=16) não recebeu 
suplementação durante três meses. Antes e após três meses de suplementação 
foram determinadas análises bioquímicas, incluindo o perfil lipídico, através de kits 
Bioclin®, dos fatores de transcrição através da análise da reação da cadeia de 

polimerase quantitativo em tempo real (qPCR) para o Nrf2, NF-B e NQO1. Foram 
avaliados também o índice de massa corporal (IMC) e a pressão arterial. 
Resultados: A suplementação com uma castanha-do-Brasil durante três meses 
promoveu diminuição significativa nos níveis de colesterol total (CT) (166,0±48,3 
mg/dL vs 145,9±30,2 mg/dL; p=0,04) e aumentou a expressão do fator Nrf2 
(0,96±0,33 vs 1,43±0,67; p=0,01) e NQO1 (0,70 (0,17-1,87) vs 1,35 (0,62-3,96); 
p=0,02), enquanto o grupo controle não mostrou alterações nestes parâmetros. Não 

foi verificada alteração na expressão do NF-B em ambos os grupos. Conclusão: 
Esses dados sugerem que o consumo de apenas uma castanha-do-Brasil por dia 
durante três meses foi eficaz na modulação da expressão de Nrf2 e NQO1, assim 
como reduziu os níveis de CT em pacientes com DAC. 
 
 
 

Palavras-chave: Doença arterial coronariana, castanha-do-Brasil, Nrf2, NF-B. 
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ABSTRACT 

 

Barbosa, Jaqueline Ermida. Effects of Brazil nut (Bertholletia excelsa H.B.K.) 

supplementation on the expression of Nrf2 and NF-B in patients with coronary 
artery disease. 2017. Master's Dissertation in Cardiovascular Sciences - Faculty of 
Medicine, Fluminense Federal University, Niterói, 2017. 
Introduction: Oxidative stress (EO) is present both in the etiology and in the 
progression of coronary artery disease (CAD) inducing inflammation by several 

mechanisms, including the activation of nuclear factor kappa B transcription (NF-B). 
Factor 2-related nuclear factor 2 (Nrf2) has emerged as a protective factor that 

modulates the anti-inflammatory cascade by inhibiting NF-B and regulates the 
expression of the antioxidant response element (AER) genes. Studies have shown 

that Brazil nuts are able to modulate and activate Nrf2 and reduce NF-B expression 
by improving the body's antioxidant response. Objective: To evaluate the expression 

of Nrf2, NF-B and NAD (P) H: quinone oxireductase 1 (NQO1) after Brazil nut 
supplementation in patients with CAD. Methods: A total of 41 patients with CAD 
were enrolled in the study, aged 63.5 ± 7.2 years, 51.2% male and 48.8% female. 
Patients were randomized into two groups: one group of patients received a Brazil 
nut daily (n = 25) for three months and the control group (n = 16) received no 
supplementation for three months. Before and after three months of supplementation, 
biochemical analyzes were performed, including the lipid profile, through Bioclin® 
kits, of the transcription factors through quantitative real-time polymerase chain 

reaction (qPCR) analysis for Nrf2, NF-B and NQO1. Body mass index (BMI) and 
blood pressure were also evaluated. Results: Three-month supplementation with 
Brazil nuts promoted a significant decrease in total cholesterol (TC) levels (166.0 ± 
48.3 mg / dL vs. 145.9 ± 30.2 mg / dL, p = 0.04) and increased expression of factor 
Nrf2 (0.96 ± 0.33 vs 1.43 ± 0.67, p = 0.01) and NQO1 (0.70 (0.17-1.87) vs 1.35 (0.62-
3.96), p = 0.02), whereas the control group showed no alterations in these 

parameters. There was no change in NF-B expression in both groups. Conclusion: 
These data suggest that the consumption of only one Brazil nut per day for three 
months was effective in modulating the expression of Nrf2 and NQO1, as well as 
reducing CT levels in patients with CAD. 
 

Key words: Coronary Artery Disease, Brazil nut, Nrf2, NF-B. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

As Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) representam 60% das 

mortes no mundo e são responsáveis por 80% das mortes que ocorrem nos países 

de média e baixa renda, afetando principalmente as populações pobres. Fazem 

parte das DCNT o câncer, o diabetes, as doenças respiratórias crônicas e as 

doenças cardiovasculares (DCV), sendo que essa última é a principal causa de óbito 

(OMS, 2013).  

A hipertensão arterial (HA), a dislipidemia, o tabagismo, a obesidade, o 

diabetes mellitus, o sedentarismo e os fatores genéticos são fatores de risco para 

doença arterial coronariana (DAC) e estão diretamente relacionados à agressão ao 

endotélio vascular dando início a formação da placa aterosclerótica (Nicolau et al., 

2014). A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica de origem multifatorial que 

ocorre em resposta à agressão endotelial, acometendo a camada íntima de artérias 

de médio e grande calibre (Hansson, 2005). 

A resposta inflamatória está associada ao estresse oxidativo (EO) e a 

oxidação da lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) indica o início da aterosclerose. 

Ocorrem mudanças funcionais nas células endoteliais que são acompanhadas por 

fibrose da camada íntima, formação de placas de gordura, proliferação de células do 

músculo liso e migração de monócitos, células T e plaquetas (Rafieian-Kopaei et al., 

2014). 

 O EO está associado à inflamação vascular levando ao aumento da produção 

de citocinas pró-inflamatórias. Esse aumento ocorre, uma vez que as espécies 

reativas de oxigênio (EROs) ativam o Fator Nuclear kappa B (NF-B), fator de 

transcrição que participa da regulação da resposta inflamatória, coordenando a 

expressão de uma série de indutores e efetores que definem as respostas aos 

agentes patogênicos (Glezer et al., 2000; Hayden et al.,2008). Assim, citocinas pró-

inflamatórias como: fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e algumas interleucinas 

(IL-1, IL-2, IL-6 e IL-12), são produzidos em excesso quando o fator nuclear NF-kB é 

ativado. Além disso, as citocinas podem levar à formação de EROs estabelecendo 

um ciclo vicioso entre EO e superprodução de citocinas pró-inflamatórias 

(Antioniades et al., 2003; Stocker et al., 2004). 
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 Alguns estudos realizados sobre o fator nuclear eritróide 2 relacionado 

ao fator 2 (Nrf2), indicam este fator de transcrição como mecanismo de defesa 

endógena importante para resposta anti-inflamatória e combate ao EO. (Pedruzzi et 

al., 2012;  Ruiz et al., 2013). Dessa forma, o Nrf2 pode ser considerado um fator de 

proteção contra a inflamação, que ocorre devido à inativação do NF-B e a 

modulação da cascata anti-inflamatória pela regulação de enzimas antioxidantes 

(Wenge et al., 2008; Kim et al., 2010; Yerra et al., 2013). 

Compostos antioxidantes derivados de produtos naturais são essenciais na 

resposta antioxidante do organismo, agindo de forma direta contra os radicais livres 

(RL) e de forma indireta, aumentando as defesas antioxidantes endógenas celulares 

(Kelsey et al., 2010). Compostos nutricionais são capazes de modular e ativar o Nrf2 

e inibir a expressão do NF-B (Cardozo et al., 2013). Alguns estudos demonstraram 

que a suplementação de castanha-do-Brasil melhora o EO, a inflamação e o perfil 

lipídico em indivíduos com DCNT (Cardoso et al.,2017; Stockler-Pinto et al.,2012, 

2014; Huguenin et al.,2015; Cardozo et al., 2016). 

       Considerando que as DCV são a principal causa de morte no mundo e, o EO 

e a inflamação estão diretamente envolvidos em sua gênese, podemos concluir que 

a modulação da expressão desses fatores é de suma importância, e uma das formas 

de realizá-la é através da oferta de suplementação dietética com antioxidantes. 

Cabe ressaltar que o presente estudo foi o primeiro a avaliar os efeitos da 

suplementação de castanha-do-Brasil sobre a expressão dos fatores transcricionais 

Nrf2 e NF-B em pacientes com DAC. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

  

2.1 Doença Arterial Coronariana 

 

A DCV, incluindo a DAC, permanece como uma das mais preocupantes 

doenças do século 21 por sua morbidade e mortalidade (Moran et al.,2014). A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) calcula que em 2030 cerca de 23,6 milhões 

de pessoas morrerão por essa DCV, e dentre todas as mortes que ocorrem 

globalmente, mais da metade ocorrem em países em desenvolvimento e 

subdesenvolvidos (WHO, 2013). No Brasil, segundo dados do sistema de 

informações do          em      ocorreram  .   .      i os, dos quais 349.642 

foram decorrentes de DCV, a principal causa de mor e no pa s, dentre elas 106.657 

foram por doenças isquêmicas do coração.  

Na DAC, a aterosclerose é a principal responsável pelo estreitamento das 

artérias coronarianas, levando à redução do fluxo sanguíneo e, consequentemente a  

diminuição da irrigação e do aporte de oxigênio ao coração (Cesar et al., 2014). Esta 

doença apresenta-se de várias formas, entre elas podemos citar: a angina instável, a 

angina estável, a isquemia miocárdica, o infarto agudo do miocárdio e a morte súbita 

(Hanson et al., 2013). 

A aterosclerose era considerada apenas como o acúmulo lipídico na parede 

arterial. Porém, com o avanço nos estudos da biologia vascular, conclui-se que as 

lesões ateroscleróticas são respostas celulares e moleculares altamente específicas 

e dinâmicas, essencialmente inflamatórias (Gomes et al., 2010), com diminuição da 

biodisponibilidade de óxido nítrico (ON), aumento da formação de radicais livres (RL) 

e aumento da atividade endotelial. Essas mudanças prejudicam a capacidade 

vasodilatadora, reduzem a atividade antitrombótica ocasionando alterações 

estruturais e dano vascular (Antoniades et al., 2003; Singh e Jialal, 2006). 

A formação da placa aterosclerótica inicia-se com a agressão ao endotélio 

vascular devido a diversos fatores de risco como dislipidemia, hipertensão arterial ou 

tabagismo. Como consequência, a disfunção endotelial aumenta a permeabilidade 

da íntima às lipoproteínas plasmáticas, favorecendo a retenção das mesmas no 

espaço subendotelial. Retidas, as partículas de LDL sofrem oxidação, causando a 

exposição de diversos neoepítopos (sítios de ligação que são reconhecidos por 
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anticorpo ou por receptor de superfície de linfócitos T) o que as torna imunogênicas. 

O depósito de lipoproteínas na parede arterial, processo-chave no início da 

aterogênese, ocorre de maneira proporcional à concentração dessas lipoproteínas 

no plasma. Além do aumento da permeabilidade às lipoproteínas, outra 

manifestação da disfunção endotelial é o surgimento de moléculas de adesão 

leucocitária na superfície endotelial, processo estimulado pela presença de LDL 

oxidada (LDL-ox). As moléculas de adesão são responsáveis pela atração de 

monócitos e linfócitos para a camada íntima da parede arterial. Induzidos por 

proteínas quimiotáticas, os monócitos migram para o espaço subendotelial, onde se 

diferenciam em macrófagos, que por sua vez captam as LDL-ox, sem controle da 

quantidade recebida. Os macrófagos repletos de lipídeos são chamados de células 

espumosas e são o principal componente das estrias gordurosas, lesões 

macroscópicas iniciais da aterosclerose. Uma vez ativados, os macrófagos são, em 

grande parte, responsáveis pela progressão da placa aterosclerótica mediante a 

secreção de citocinas, que amplificam a inflamação, e de enzimas proteolíticas, 

capazes de degradar colágeno e outros componentes teciduais locais. Mediante 

interação com os macrófagos, por exemplo, as células T podem se diferenciar e 

produzir citocinas que modulam o processo inflamatório local (Hansson, 2005).  

Alguns mediadores da inflamação estimulam a migração e proliferação das 

células musculares lisas da camada média arterial. Estas, ao migrarem para a 

íntima, passam a produzir não só citocinas e fatores de crescimento, mas também 

matriz extracelular, que formará parte da capa fibrosa da placa aterosclerótica. As 

placas estáveis caracterizam-se por predomínio de colágeno, organizado em capa 

fibrosa espessa, escassas células inflamatórias e núcleo lipídico e necrótico de 

proporções menores. As instáveis apresentam grande atividade inflamatória, 

principalmente nas suas bordas laterais, com acentuada atividade proteolíticas, 

núcleo lipídico e necrótico proeminente e capa fibrótica tênue (Libby e Theroux, 

2005). A ruptura desta capa expõe material lipídico altamente trombogênico, levando 

à formação de trombo sobrejacente, que é um dos principais causadores das 

manifestações clínicas da aterosclerose (Xavier et al., 2013). 
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2.2 EROs, NF-B e Inflamação   

 

Sob condições fisiológicas, a maioria das EROs é produzida na cadeia 

respiratória mitocondrial e também podem ser geradas em outros eventos 

bioquímicos na célula, como, por exemplo, em processos inflamatórios, no 

catabolismo de ácidos graxos, na degradação da xantina a ácido úrico e auto-

oxidação de catecolaminas. Embora esses processos sejam normais para a vida das 

células, a produção excessiva de EROs pode provocar danos à biomoléculas (como 

ácidos nucleicos, proteínas e lipídios) que, em grande extensão, levam à morte 

celular (Halliwell e Gutteridge, 2007). 

O EO pode ser definido como um desequilíbrio entre a produção de EROs e 

espécies reativas de nitrogênio (ERNs) e a capacidade antioxidante natural das 

células acometendo a função celular e molecular (Small et al., 2012). O dano celular 

ou disfunção orgânica acontece quando há acúmulo das EROs e ERNs, 

ultrapassando os mecanismos de defesa antioxidante do organismo (Modlinger et 

al., 2004; Powers et al., 2011; Lightfoot et al., 2012). O EO é responsável pela 

inflamação por vários mecanismos, sendo um deles a ativação direta do NFB pelas 

EROs, promovendo a síntese de citocinas e ativando a cascata inflamatória o que 

leva ao dano tecidual por causar apoptose, necrose e fibrose (Aminzadeh et al., 

2013). 

O aumento da inflamação está diretamente associado ao aumento da 

incidência de DCV. Estudos demonstram que a inflamação leva à redução de óxido 

nítrico (ON) aumentando os eventos cardiovasculares (Teixeira et al., 2014). A 

inflamação vascular é provocada, principalmente, pelo EO, que resulta no aumento 

da produção de citocinas inflamatórias como: TNF-α  IL-1, IL-2, IL-6 e IL-12. As 

citocinas inflamatórias são proteínas de baixo peso molecular, produzidas por 

diferentes células do sistema imune que são ativadas por diversos estímulos, dentre 

eles, os tumores, estresse e infecção (Bilate, 2007). 

As citocinas inflamatórias possuem propriedades aterogênicas e podem ser 

utilizadas como indicadores de DCV (Heidari, 2013). Além disso, a produção de 

Proteína C Reativa (PCR) tem surgido como importante fator de risco cardiovascular 

e constitui-se em marcador de inflamação vascular subclínica crônica (inflamação de 

baixo grau), e seu valor prognóstico já está bem estabelecido em pacientes com 
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DAC apresentando valor preditivo positivo independente e adicional às dosagens de 

lipídeos plasmáticos (Hanson et al., 2013; Santos et al., 2003). Seus efeitos 

aterogênicos incidem sobre o músculo liso vascular, endotélio, monócitos e 

macrófagos devido à indução de quimiocinas, moléculas de adesão e ativação do 

NFB estimulando a síntese de citocinas como TNF-α e IL-6 por macrófagos e 

células espumosas (Munk e Larsen, 2009).  

Na parede vascular, diferentes oxidantes podem se originar de fontes 

celulares e extracelulares e de rotas enzimáticas e não enzimáticas. As principais 

fontes de RL na parede vascular inflamada nas DCV são: NADPH (Fosfato de 

dinucleotido de nicotinamida e adenina) oxidase, óxido nítrico sintase endotelial 

(eNOS) desacoplada e óxido nítrico sintase induzível (iNOS), mieloperoxidase, 

xantina oxidase (XO), lipoxigenase/ciclooxigenase e cadeia respiratória/fosforilação 

oxidativa (Stocker et al., 2004; Yung et al., 2006; Singh e Jialal, 2006). 

Considera-se atualmente que o EO tem como mecanismo relevante para a 

alteração da função endotelial, a inativação do ON pelos ânions superóxidos e    

LDLs-ox. Esses RL desativam os receptores endoteliais para acetilcolina, serotonina, 

trombina, bradicinina e outros mediadores, diminuindo a estimulação do óxido nítrico 

sintetase (ONS) nas células endoteliais e, consequentemente, reduzindo a produção 

de ON, prejudicando o relaxamento das células musculares lisas e predispondo à 

formação da placa aterosclerótica (Antioniades et al., 2003). 

Além disso, a produção de EROs pode reagir com a molécula de ON e 

produzir o ânion peroxinitrito (ONOO-) e dióxido de nitrogênio, iniciando assim a 

peroxidação lipídica e potencializando a lesão inflamatória em células vasculares, 

diminuindo a disponibilidade de ON para as células e favorecendo os processos 

tromboembólicos (Stocker et al., 2004; Yung et al., 2006). A ação antiagregante do 

ON é devida a sua ligação com a molécula de guanilatociclase. Ela induz a formação 

de guanilato monofosfato cíclico (GMPc), que promove a redução da concentração 

de íons cálcio dentro da plaqueta, inibindo sua ativação e agregação (Hobbs et al., 

2003). A perda de ON prejudica esses mecanismos protetores, contribuindo para o 

desenvolvimento da aterosclerose. Acredita-se que o EO induz a uma disfunção 

endotelial na aterosclerose coronária pelo aumento da degradação e inibição da 

síntese de ON (Goto, et al.,2003). 
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Apesar de estar envolvido em funções celulares, estudos têm mostrado que 

EROs servem de sinalização de fatores de transcrição importantes, como o NF-B, 

importante regulador de vários genes envolvidos na resposta inflamatória (Schreck 

et al., 1991; Kim et al.,2010; Awad et al.,2013). 

O NF-B consiste de homo-ou heterodímeros de um grupo de cinco proteínas, 

ou seja, p65 (RelA), RelB, c-Rel, NF-B 1 (p50 e seu precursor p105) e NF-B (p52 

e seu precursor p100). Proteínas NF-B compartilham um domínio singular e 

evolutivo conservado de aproximadamente 300 aminoácidos chamados Rel 

homologia-domínio (RHD). Na ausência de estímulos, o NF-B é encontrado no 

citoplasma ligado as proteínas IKB inibitórias (IKBa, IKBb, IKBg, IKB3 e Bcl3) (Gloire 

e Piette, 2009).  Em resposta a estímulos, por exemplo, EROs, as proteínas IKB são 

rapidamente fosforiladas pela IKB quinase (IKK) e sofrem ubiquitinação.  Após a 

ativação, NF-B se desliga da proteína repressora IKB ocorrendo a translocação 

para o núcleo promovendo a transcrição de inúmeros genes, muitos dos quais estão 

associados com inflamação (Antunes e Han, 2009). Quando NF-B é ativado pelo 

EO, várias citocinas pró-inflamatórias como TNF-α  IL- β  IL-2, IL-6 e IL-12 são 

produzidas em excesso (Himmelfarb, 2004; Kim et al., 2010) (figura 1). 

 

Fig. 1 - Ativação de NFB e consequente translocação para o núcleo com produção de marcadores 

inflamatórios. 

Fonte: Pedruzzi et al., 2012 

 

Desde a sua descoberta em 1986 (Sen e Baltimore, 1986), o NF-B tem sido 

associado às mais variadas doenças, incluindo câncer, aterosclerose, artrite, 

diabetes, acidente vascular cerebral entre outras. Isso porque o NF-B pode ser 

rapidamente induzido em resposta a diversos estímulos extracelulares, sem a 
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necessidade de nova síntese de proteína ou mRNA (RNA mensageiro), bem como, 

por ser um fator de transcrição que regula toda uma rede pró-inflamatória e os genes 

reguladores da apoptose. Nesse sentido, a modulação de NF-B acaba sendo vista 

como importante oportunidade terapêutica em doenças aonde a inflamação conduz 

a mau prognóstico (Rangan et al., 2009).  

O reconhecimento de que EROs podem estimular vias inflamatórias de 

sinalização vem com importantes consequências clínicas e terapêuticas. O aumento 

na produção de EROs e/ou diminuição na capacidade antioxidante, o que resulta em 

EO para a célula, pode levar a ativação redox sensível e expressão de genes 

inflamatórios com resultante estado pró-inflamatório (Chen e Kunsch, 2004). O EO, 

através das EROs, desencadeia a ativação do NF-B, que por sua vez, induz ao 

aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias e de proteínas plasmáticas de 

inflamação aguda, como a PCR; à quimiotaxia; e à produção de moléculas de 

adesão celular, colaborando desta forma para a inflamação (Oberg et al., 2004; 

Teixeira, 2010; Ruiz et al., 2013). Concomitantemente, a inflamação gera novas 

EROs por ação dos leucócitos e monócitos. Este ciclo vicioso faz da inflamação e do 

EO importantes condições para diferentes complicações. (Vaziri, 2004; Teixeira, 

2010).  

 Diante da importância do NF-B como promotor da resposta inflamatória, bem 

como do EO exacerbado e, essas complicações terem íntima relação com 

aumentado risco cardiovascular, novos tratamentos anti-inflamatórios, capazes de 

inibir/modular NFB, bem como antioxidantes são necessários, de modo a minimizar 

os efeitos negativos que a inflamação e o EO podem ocasionar. Assim, recentes 

pesquisas voltadas para esse assunto já estão sendo desenvolvidas, como por 

exemplo, estudos com Nrf2. 

 

2.3 Sistema Keap1-Nrf2  

 

Em meados dos anos 90, pesquisadores identificaram a existência de duas 

proteínas, o Nrf2 e Keap1, envolvidas na indução da síntese de enzimas 

citoprotetoras, tais como NAD(P)H: quinona oxidoredutase 1 (NQO1) e glutationa-S-

transferases (GSTs)  (Talalay et al., 1988; Itoh et al., 1999).  
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 Nrf2, uma proteína contendo 605 aminoácidos, é expressa em vários tipos de 

tecidos e células. Pertence ao subconjunto da família bZIP (basic region 

leucine zipper) e é membro da família Cap 'n' Collar de proteínas reguladoras que 

também incluem a NF-E2, Nrf1, Nrf3, Bach1 e Bach2 (Motohashi et al., 2002; Kaspar 

et al., 2009). A estrutura molecular apresenta seis domínios funcionais chamados 

Neh1 e Neh6 (homologia Nrf2-ECH) (Figura 2). O primeiro domínio conservado, 

Neh1, é a região de interação com pequenas Mafs (fibrosarcoma 

musculoaponeurótico) e ligação ao DNA como heterodímero (Itoh et al.,1999; Baird e 

Dinkova-kostova, 2011). Neh2 consiste na região amino terminal da proteína e, 

assim como o domínio Neh6 é identificado como um regulador negativo de Nrf2 (Itoh 

et al., 1999;  Mcmahon et al., 2004). Neh3, por sua vez, consiste da região carboxilo 

terminal da proteína e está envolvida na ativação da transcrição de genes Elementos 

de Resposta Antioxidante (ARE)-dependente (Itoh, et al., 1999;  Nioi et. al., 2005). 

Os domínios Neh4 e Neh5 atuam cooperativamente para ligar outro coativador de 

transcrição, o CBP [CREB (cAMP response element-binding) protein] (Katoh et al., 

2001).  

 

 

 

 

Fig.2 - Regiões do Nrf2 

Fonte: Boutten et al., 2011 

 

Em condições basais, Nrf2 é sequestrado no citoplasma por sua proteína 

repressora Keap1, essencial para a rotatividade de Nrf2, funcionando como proteína 

adaptadora entre Nrf2 e a região N-terminal de Cullin 3 (Cul3). Isto promove a 

degradação proteossomal constante de Nrf2 (Baird e Dinkova-Kostova, 2011). 

Assim, em situações normais, Nrf2 está inativo devido à sua retenção citoplasmática 

por Keap1 e degradação rápida através do sistema de proteassoma - proteínas 

destinadas à eliminação, são inicialmente ligadas aos polímeros de ubiquitina e 
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depois são reconhecidas e degradadas pelo proteassoma 26S (Ravid e 

Hochstrasser, 2008).  

O Nrf2 e Keap1 (Kelch-like ECH-associated protein 1) foram identificados 

como proteínas envolvidas na indução da síntese de enzimas citoprotetoras, 

incluindo aquelas que codificam enzimas antioxidantes e desintoxicantes de fase II 

tais como catalase, superóxido dismutase, heme oxigenase-1 (HO-1), NAD(P)H: 

NQO1, glutationa peroxidase- 2  (GPx-2) e GSTs (Quadro 1) (Bolati et al., 2013; Kim 

e Vaziri, 2010; Zoja et al., 2014).  
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Quadro 1 - Enzimas reguladas pelo Nrf2/ARE 

Enzimas Função 

 
NADPH quinona 

oxidoredutase (NQO1) 

Enzima chave pertencente à família de flavoproteínas 
homodiméricas, facilita a excreção quinona catalisando a 
redução de quinonas para hidroquinonas através de uma 
reação de redução de etapa única de dois elétrons (Vaziri, 
2004; Surh et al., 2005; Ruiz et al., 2013; Zoja; Benigni; 
Remuzzi, 2014). 

 
 
 

Glutationa S-transferase 
(GST) 

Compreendem uma família de enzimas multifuncionais que 
atuam em rotas de excreção de substâncias endo e 
xenobióticas, protegendo as células contra toxicidade química 
e estresse, em diferentes tecidos. A função das enzimas GST 
tem sido tradicionalmente considerada a desintoxicação de 
eletrófilos por conjugação de glutationa (Kobayashi, Makoto; 
Yamamoto, 2006; Kensler; Wakabayashi; Biswal, 2007; Zoja; 
Benigni; Remuzzi, 2014; Huang et al., 2015). 

 
Heme oxigenase-1 

(HO-1) 

Catalisa a degradação do grupo heme produzindo biliverdina, 
monóxido de carbono (CO) e ferro. A expressão dessa enzima 
é desencadeada como resultado de diversos estímulos de 
estresse (Santos, 2007; Dezoti et al., 2009). 

 
Glutationa peroxidase 

(GSH-Px) 

Catalisa a redução do peróxido de hidrogênio (H2O2) e 
peróxidos orgânicos para seus correspondentes álcoois às 
custas da conversão da glutationa reduzida (GSH) a 
glutationa oxidada (GSSG) (Huber et al., 2008; Margis et al., 
2008; Lu, 2013). 

 
Glutamato cisteína ligase 

(GCL) 

Ca alisa a s n ese de glu a iona pela  orma  o de γ-glutamil 
cisteína a partir de glutamato e cisteína, na presença de ATP. 
Glicina é então adicionado a este dipeptídeo pela enzima 
glutationa sintetase para rendimento de glutationa (Lu, 2013). 

Catalase 
(CAT) 

É uma hemeproteína citoplasmática que catalisa a redução do 
H2O2 a H2O e O2 (Leite e Sarni, 2003; Barreiros et al. 2006). 

 
Superóxido dismutase 

(SOD) 

Catalisa a dismutação do radical superóxido em H2O2 e O2 
na presença do próton H+. Existem 3 formas de SOD: Fe-
SOD, CuZn-SOD e Mn-SOD (Leite e Sarni, 2003). 

 
UDP-

glucuronosiltransferase 

Catalisa a conjugação de substâncias exógenos e endógenos 
com o ácido glicurônico. Representa uma importante via que 
facilita a eliminação de xenobióticos e endobióticos aos 
compostos mais solúveis em água (King et al., 2000).  

 
Tiorredoxina 

Está envolvida na defesa antioxidante, redução de 
ribonucleotídeos e a redução de peroxidases e fatores de 
transcrição (Nordberg e Arner, 2001). 

 
Peroxirredoxinas I 

(PRX I) 

Também denominada tiorredoxinas peroxidases, são enzimas 
capazes de catalisar a remoção de H2O2 e peróxidos 
orgânicos à custa de doadores de elétrons tiólicos (Maia, 
2003). 
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A Keap1 contém resíduos de cisteína reativa que servem como sensores do 

estado redox intracelular, e atuam como reguladores negativos de Nrf2, três destes 

resíduos, C151, C273 e C288, demonstraram desempenhar papel funcional 

alterando a conformação de Keap1 levando à translocação nuclear de Nrf2 e 

subsequente expressão do gene, são importantes para a repressão de Nrf2 por 

Keap1 em condições basais e, sua modificação por indutores pode reduzir a taxa de 

ubiquitinação e degradação Nrf2 (Kobayashi e Yamamoto, 2004; Kim e Vaziri, 2010; 

Miyata et al., 2011).   

O Nrf2 sofre translocação para o núcleo quando é desacoplado da Keap1. No 

núcleo, o Nrf2 se liga a sequências regulatórias, denominadas como elementos de 

resposta antioxidante (ARE) ou elemento de resposta eletrófilo cis-regulador, 

ativando deste modo sua transcrição, localizado na região promotora dos genes que 

codificam enzimas desintoxicantes de fase II ou enzimas antioxidantes (Kim e Vaziri, 

2010). Uma série de proteínas pode modular a ativação da transcrição de Nrf2, 

mostrando a influência de múltiplas vias de sinalização nas respostas (Osburn e 

Kensler, 2008; Zoja et al., 2014), através de fosforilação de alguns de seus resíduos 

de serina ou treonina ou pelas quinases, tais como a proteína quinase C, 

fosfatidilinositol-3-cinase, e caseína quinase-2 (McMahon et al., 2001; Kaspar et al., 

2009; Done e Traustadóttir, 2016). Outras substâncias estão envolvidas na ativação 

de Nrf2, como as EROs e insultos eletrofílicos, ON, LDLox e prostaglandinas, que 

atuam provavelmente, inibindo a ubiquitinação de Nrf2 (Kobayashi e Yamamoto, 

2006) (Figura 3).  
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Figura 3. Ativação do Nrf2 

                                                                                                  Fonte: Adaptado de Cardozo et al., 2013 

  

Embora o principal consenso seja de que o mecanismo de inibição da 

ubiquitinação/degradação de Nrf2 mediada por Keap1 ocorra exclusivamente no 

citoplasma (Dinkova-Kostova et al., 2005; Watai et al., 2007; Kaspar et al., 2009), 

estudo realizado por Li et al. (2012) demonstrou que essa inibição pode ocorrer no 

núcleo, ou seja, ativadores também exercem a sua função a nível nuclear. 

Independente do local de ativação, atualmente, o sistema Keap1- Nrf2 tem sido 

reconhecido como um dos principais mecanismos de defesa celular contra o EO e 

inflamação (Copple et al., 2008;  Kim et al., 2010). 

O papel do Nrf2 na redução da inflamação tem sido ligado à capacidade de 

antagonizar o NF-B, indiretamente por remover EROs, bem como por meio das 

enzimas que regula. Além disso, as próprias enzimas parecem agir diretamente na 

redução dos mediadores inflamatórios (Kim, Hyun Ju; Vaziri, 2010). 

Estudo realizado por Chen et al. (2006) identificou a ação ateroprotetora de 

Nrf2 em células endoteliais de aorta humana através da inibição de citocinas 

inflamatórias (TNF-α e IL- β) e VC M-1. Zakkar et al. (2009) observaram que Nrf2 

impede as células endoteliais no local ateroprotegido de exibir estado pró-

inflamatório através da supressão da p38-VCAM-1 de sinalização. Takabe et al. 

(2011) mostraram efeito antiaterogênico de Nrf2, indicando que sua ativação pode 

impedir a produção de quantidades excessivas de EROs e de espécies reativas de 

nitrogênio. 
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2.4 Castanha-do-Brasil e Fatores de transcrição Nrf2 e NF-B 
 
 

           Alguns estudos avaliaram o consumo das oleaginosas e seus efeitos 

benéficos na DCV. As oleaginosas comestíveis mais conhecidas são as amêndoas, 

avelãs, nozes, pistache, castanha de caju e a castanha-do-Brasil que se destacam 

por possuírem compostos bioativos e nutrientes capazes de atuar modulando o EO e 

a inflamação (Alexiadou e Katsilambros, 2011). 

A castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa, família Lecythidaceae) é uma fonte 

de nutrientes, pois em sua composição encontramos: proteína, fibras, selênio, 

magnésio, fósforo, tiamina, niacina, vitamina E, vitamina B6, cálcio, ferro, potássio, 

zinco e cobre. Quanto ao seu valor nutritivo, contém 60 a 70% de gordura e 17% de 

proteína (Yang, 2009). De acordo com a composição química, em média, uma 

unidade de castanha-do-Brasil, utilizada para o estudo, pesa aproximadamente 5 g e 

contém em média 0,75 g de proteína, 0,45 g de hidratos de carbono, 3,53 g de 

lipídios e 290,5 µg de selênio, para um total de 36,7 kcal (Stockler-Pinto et al., 2010). 

A castanha-do-Brasil é o alimento com a maior quantidade de Selênio (Se) 

em sua composição (Freitas et al., 2008), e este é um mineral que está envolvido 

com a proteção contra o EO via selenoproteinas (proteínas que necessitam de 

selênio para sua síntese e manutenção de atividades teciduais). Pelo menos 25 

selenioproteínas foram identificadas, incluindo GPx selenoproteína P, tioredoxina 

redutase, iodotironina deiodinase e selenofosfato sintetase. A GPx é uma enzima 

que protege lipídios da membrana celular e outros componentes extracelulares de 

danos oxidativos (Rayman, 2012; Grotto et al., 2009; Steinbrenner e Sies, 2009). 

Thomson et al., (2008) demonstraram que a castanha-do-Brasil melhorou 

significativamente a atividade da GPx em indivíduos com baixo nível de Se no 

plasma quando comparado a selenometionina ou placebo.  

A composição de gordura única da castanha é caracterizada por baixo teor de 

ácidos graxos saturados (4-16%) e elevado teor de MUFAs (ácidos graxos 

monoinsaturados), tal como o ácido oleico, bem como quantidade variável de PUFAs 

(ácidos graxos poliinsaturados), tais como ácido linolénico (ácidos graxos ômega-3) 

(Brufau et al., 2006). O consumo de ácidos graxos insaturados tem sido associado a 

melhora do perfil lipídico, diminuição da pressão arterial, assim como redução a 
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resistência à insulina e dos níveis séricos de marcadores inflamatórios (Colpo et al, 

2014). 

Conforme descrito pelo Instituto de Medicina (IOM, 2001) a ingestão diária de 

uma castanha-do-Brasil é satisfatória para atingir a recomendação de Se, estimada 

em 55 µg/dia para homens e mulheres acima de 19 anos. 

Antioxidantes são cruciais na resposta contra os radicais livres, agindo direta 

ou indiretamente sobre eles.  O importante papel de Nrf2 na redução da inflamação 

tem sido ligado à capacidade de antagonizar NF-B, indiretamente por remover 

EROs, bem como por meio das enzimas que regula. Além disso, as próprias 

enzimas parecem agir diretamente na redução dos mediadores inflamatórios (Chen 

et al., 2006; Jin et al., 2008).  Vale ressaltar que a deficiência de Nrf2 e a resultante 

atividade antioxidante prejudicada são importantes na determinação da 

susceptibilidade a doenças inflamatórias, como por exemplo, aterosclerose. 

Estudos em pacientes com doença renal crônica mostraram que a 

suplementação com castanha-do-Brasil foi eficiente em aumentar os níveis de Se e 

GPx, diminuir os níveis de LDL-c e aumentar os níveis de HDL-c, também foi eficaz 

na modulação da expressão do Nrf2 e NF-B (Stockler-Pinto et al., 2010, 2012, 

2014; Cardozo et al., 2016). 

Considerando os resultados dos estudos descritos acima e ressaltando que 

não existe na literatura nenhum estudo utilizando esta fonte de suplementação de 

Se em pacientes com DAC, a castanha-do-Brasil pode ser uma estratégia para 

modular a expressão do Nrf2 e NF-B nestes pacientes. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a expressão dos fatores transcricionais Nrf2 e NF-B antes e após a 

suplementação de castanha-do-brasil em pacientes com doença arterial coronariana, 

atendidos no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). 

 

 3.2 Objetivos Específicos 

 

    Avaliar nos pacientes com DAC no início do estudo e após três meses: 

 O estado nutricional através do IMC; 

 A pressão arterial; 

 O perfil lipídico; 

 A enzima NQO1;  

 Se há correlações entre todos os parâmetros citados acima.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Casuística 

 

Trata-se de um ensaio clínico randomizado em bloco, onde foram 

selecionados 69 pacientes submetidos à cintilografia miocárdica no setor de 

medicina nuclear do Hospital Universitário Antônio Pedro, localizado em Niterói-Rio 

de Janeiro.  

Todos os indivíduos elegíveis foram previamente informados sobre a 

pesquisa e utilização do material biológico para realização do trabalho, bem como 

convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2). O 

protocolo do estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense - Hospital Universitário 

Antônio Pedro - Universidade Federal Fluminense, número 826.041 (Anexo 1) e 

registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos sob número TRIAL:RBR-

5MZZD4. 

 

4.2 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídos no estudo homens e mulheres acima de 18 anos com 

diagnóstico prévio de doença arterial coronariana e/ou cintilografia miocárdica 

alterada. Foram excluídos pacientes com doenças autoimune e infecciosa, câncer e 

AIDS; pacientes em uso de drogas catabolizantes e de suplementos vitamínicos 

antioxidantes. 

 

 O fluxograma de seleção está descrito no esquema a seguir (Figura 4). 
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Figura 4. Fluxograma de seleção 
 

 
4.3 Delineamento experimental 

 

 Inicialmente, os pacientes que aderiram à pesquisa foram submetidos à 

anamnese pelo médico cardiologista do setor de medicina nuclear e pelas 

acadêmicas da faculdade de nutrição, onde obtivemos informações sobre a história 

da doença atual, história patológica pregressa, história familiar, medicamentos em 

uso e hábitos sociais como tabagismo e etilismo. Também foi realizada avaliação 

antropométrica. 

As amostras de sangue dos pacientes foram coletadas pela manhã, depois de 

12 horas de jejum. Os participantes do grupo destinado à suplementação receberam 

as castanha-do-Brasil (doadas pela empresa Aruanã Agricultura S/A) e foram 

orientados a consumirem uma unidade de castanha por dia durante 90 dias. A 

distribuição da castanhas-do-Brasil foi feita em dois momentos: 45 unidades após a 

coleta de sangue e as demais 45 unidades no momento em que retornaram, após 10 

dias úteis, para buscar o resultado do exame de cintilografia miocárdica.  A adesão à 

ingestão da castanha-do-Brasil foi estimulada através de contato telefônico semanal 

com os pacientes. O grupo controle não recebeu suplementação e foi orientado a 

evitar a ingestão da castanha-do-Brasil e demais oleaginosas. Ambos os grupos 

foram orientados a manter a alimentação habitual.  
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Após três meses, todos os participantes tiveram coletadas as amostras de 

sangue pela manhã (com 12 horas de jejum) e realizada a avaliação antropométrica. 

 

4.4 Avaliação da pressão arterial 

 

 A medida da pressão arterial (PA) foi aferida pelo método indireto com técnica 

auscultatória com uso de esfigmomanômetro e manguito apropriado em 

conformidade com as dimensões do braço do paciente. Foi utilizado o aparelho de 

pressão arterial aneroide – AD-2 sobre rodízio (pedestal) da marca UNITEC 

Hospitalar (INMETRO ML 095 2007/ ANVISA 10432300016).  

 Para a aferição da PA, inicialmente o procedimento foi explicado ao paciente 

que estava em repouso por mais de cinco minutos. O paciente foi colocado sentado, 

pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira, braço na altura do coração (nível 

ponto médio do esterno), apoiado, livre de roupas, com a palma da mão voltada para 

cima e o cotovelo ligeiramente fletido. 

A linha demarcatória que define HA considera valores de PA sistólica (PAS) 

≥    mmHg e⁄ou de P  dias  lica (PAD) ≥9  mmHg em medidas de consul  rio 

conforme preconizado pela 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão. 

 

4.5 Avaliação do estado nutricional 

 

O estado nutricional foi avaliado através do índice de massa corporal (IMC), 

obtido a partir da razão entre a massa corporal, em kg, e o quadrado da estatura, em 

metros. Sua classificação (Quadro 2) seguiu o proposto pela Organização Mundial 

de Saúde (WHO, 2000). 

 

Quadro 2: Estado nutricional de adultos segundo o índice de massa corporal (IMC). 

Classificação do Estado Nutricional 

 

IMC (kg/m2) 

Magreza ≤  8   

Eutrofia 18,5-24,9 

Sobrepeso 25-29,9 

Obesidade ≥ 3  

 IMC: índice de massa corporal                                    Fonte: OMS, 2000              
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Os parâmetros antropométricos avaliados foram: massa corporal e estatura. A 

aferição do peso corporal foi realizada com auxílio de balança calibrada, 

especificamente, FILIZOLA com capacidade máxima de 150 kg e subdivisões a cada 

100 gramas. O indivíduo era posicionado de pé, no centro da base da balança, 

descalço e com roupas leves. A estatura foi aferida com estadiômetro acoplado a 

balança anteriormente referida com o indivíduo descalço, com os calcanhares juntos, 

costas retas e braços estendidos ao lado do corpo. 

 

4.6 Dosagens Sanguíneas 

 

4.6.1 Coleta de sangue, Isolamento de células mononucleares do sangue 

periférico (PBMC) e preparação do extrato nuclear 

 

Foram coletadas as amostras de sangue de todos os participantes no período 

da manhã, após 12 horas de jejum, antes e após a suplementação. Foram coletados 

20mL de sangue em tubos Vacutainer® contendo anticoagulante ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA) e 1 tubo foi centrifugado (4500 rpm por 15 

minutos a 4ºC) para obtenção de plasma o qual foi armazenado (-80ºC) para 

análises posteriores. 

Para obter as células mononucleares do sangue periférico (PBMC), as 

amostras de sangue com EDTA foram diluídas em 10 ml de PBS e as células foram 

separadas em gradiente com 15mL de Histopaque (Sigma-Aldrich 1077), por 

centrifugação 30min. As PBMC foram recolhidas e lavadas duas vezes com solução 

de PBS fria e após, ressuspensas e armazenadas (-80°C) com 1 mL de Recovery 

cell culture freezing medium (Thermo Fisher®) para posterior isolamento do RNA. 

 

4.6.2 Análises bioquímicas 

 

Foram coletadas as amostras de sangue de todos os participantes no período 

da manhã, após 12 horas de jejum, antes e após a suplementação. O sangue foi 

coletado em tubos (Vacutainer®) contendo anticoagulante ácido etilenodiamino 

tetra-acético (EDTA) e o plasma foi centrifugado a 4500 rpm durante 15 minutos a 

4ºC, separado e armazenado em -80ºC para posterior análises. 



 

21 

 

Os níveis séricos de proteína C reativa ultrassensível (PCR), colesterol total 

(CT), triglicerídeos (TG), lipoproteína de alta densidade (HDL-c), glicose, uréia e 

creatinina foram determinados usando kits BioClin® através do analisador 

bioquímico automático Bioclin BS-120 Chemistry Analyze. A Lipoproteína de baixa 

densidade (LDL-c) foi calculada através da equação de Friedewald, considerando 

valores para triglicerídeo inferiores a 400mg/dl (SBC, 2017):  

 

Colesterol LDL = (Colesterol total) – (Colesterol HDL) – (Triglicerídeos)/5  

  

  Os resultados das análises bioquímicas foram comparados com os valores de 

referência conforme preconizado pela V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e 

Prevenção da Aterosclerose (2013). 

Os valores de referência para o presente método foram obtidos através da 

determinação de Proteína C Reativa em populações sadias do sexo masculino e 

feminino. São valores indicadores de risco cardiovascular: - Alto Risco: superior a 

3,0 mg/L - Médio Risco: 1,0 a 3,0 mg/L - Baixo Risco: inferior a 1,0 mg/L (Thompson 

et al., 1992). 

 

4.6.3 Análise da PCR em tempo real 

 

Os níveis de mRNA de Nrf2, NF-B e NQO1 foram avaliados a partir de 

células mononucleares do sangue periférico (PBMC), utilizando a reação da cadeia 

de polimerase (Polymerase Chain Reaction) quantitativo em tempo real (qPCR). As 

PBMC foram isoladas do sangue e o RNA extraído com o Sistema de Isolamento de 

RNA Total SV (Promega®). O cDNA foi sintetizado através do High-Capacity cDNA 

Reverse Transcription kit (Thermo Fisher®). Na detecção do mRNA do Nrf2 

(Hs00975961_g1), NF-B (Hs00765730_m1), NQO1 (Hs00168547_m1) e do gene 

de controle GAPDH (Hs02758991_g1) foram utilizados ensaios TaqMan Gene 

Expression (Thermo Fisher®). O Prism 7500 Sequence Detection System ABI 

(Applied Biosystems®) e as condições cíclicas padrão foram utilizados para a 

amplificação por PCR. A expressão de mRNA de Nrf2, NF-B e NQO1 foi 

normalizada contra GAPDH, e o nível de expressão foi calculado usando o método 

ΔΔC  (del a ciclo limi e del a). 
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4.7 Análise Estatística 

 

A distribuição dos dados foi determinada utilizando o teste de Kolmogorov-

Smirnov. Os dados são expressos como média ± desvio padrão, mediana (intervalo 

interquartil) e os dados categóricos foram apresentados como percentual. 

Comparações entre grupos foram realizadas através do teste t bicaudal de Student 

não pareado, para variáveis paramétricas, ou Mann-Whitney, para as não-

paramétricas. A correlação entre variáveis de interesse foi realizada através do 

coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman, conforme adequado. Os testes 

foram fixados com níveis de significância em 5% (p<0,05). A análise estatística foi 

realizada através do programa SPSS 19.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL, EUA). 
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5. RESULTADOS  

 

5.1 Características da população 

 

Foram incluídos no estudo 41 pacientes com idade de 63,5 ± 7,2 anos, sendo 

51,2% do sexo masculino, 92,7% apresentavam hipertensão arterial com média de 

pressão arterial sistólica (PAS) de 141,1 +/- 17,4 mmHg, 39% tinham diabetes 

mellitus, 68,3% dislipidemia e 58,5% eram tabagistas. Com relação à história clínica 

dos pacientes, 71% foram indicados à cintilografia miocárdica por motivo de dor 

torácica. Dentre os 41 pacientes estudados, 24,4% apresentaram histórico de infarto 

agudo do miocárdio (IAM) e 14,6% de revascularização miocárdica, enquanto 31,8% 

apresentaram históricos tanto para IAM quanto para revascularização miocárdica. 

Além disso, 2,4% apresentaram IAM além de acidente vascular cerebral (AVC) e 

2,4% IAM, AVC e revascularização miocárdica. Enquanto 24,4% dos pacientes não 

apresentaram demais informações a respeito da história clínica. De acordo com o 

exame de cintilografia de perfusão do miocárdio constatamos que 24,4% tinham 

exame normal e 75,6% apresentaram alterações no exame sendo: 61,6% isquemia, 

31,2% fibrose e 3,2% isquemia e fibrose.  

Avaliando os participantes do estudo, foi constatado que a maioria não 

realizava atividade física por orientação médica. No grupo suplementação quatro 

pacientes realizavam algum tipo de exercício: caminhada e bicicleta diariamente (1), 

caminhada diariamente (1), fisioterapia (1) e ginástica 3x/semana (1) e no grupo 

controle quatro pacientes realizavam as seguintes atividades físicas: ginástica 

5x/semana (1), hidroginástica 2x/sem (1), caminhada 3x/sem (1), caminhada e 

ginástica 3x/semana (1). 

Com relação ao uso de medicamentos, todos os pacientes incluídos além da 

DAC também apresentavam outras doenças associadas. No grupo suplementação 

72% dos pacientes usavam bloqueadores β adrenérgicos, 20% inibidor da enzima 

conversora de angiotensina, 60% antagonista do receptor da angiotensina II, 60 % 

estatinas, 28% bloqueadores do canal de cálcio, 24% metformina, 8% glibenclamida 

e 12% insulina NPH. Já no grupo controle 59% dos pacientes usavam bloqueadores 

β adrenérgicos  3 % ini idor da enzima conversora de angiotensina, 53% 
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antagonista do receptor da angiotensina II, 76 % estatinas, 35% bloqueadores do 

canal de cálcio, 37,% metformina, 6% glibenclamida e 12% insulina NPH. 

As descrições das características gerais analisadas separadamente por grupo 

estão descritas nas tabelas abaixo (Tabela 1 e Tabela 2). Não foram observadas 

diferenças significativas entre os grupos no início do estudo. 

 

Tabela 1 – Características gerais da população avaliada 

 
41 pacientes 

Grupo Suplementação 
(n=25) 

Grupo Controle 
(n=16) 

 

Sexo (%) 

 

Fem = 44/ Masc = 56 

 

Fem = 56,3/ Masc = 43,7 

Idade (anos) 63,3 ± 6,7 63,3 ± 8,1 

HA (%) 

Diabetes Mellitus (%) 

Dislipidemia (%) 

IAM prévio (%) 

Tabagismo (%)                              

96,0 

40,0 

68,0 

60,0 

 64 

87,5 

37,5 

68,7 

56,2 

50 

   IMC= Índice de massa corporal; HA= hipertensão arterial; IAM= infarto agudo do miocárdio. 

 

 

Tabela 2. Alterações encontradas na Cintilografia de perfusão de miocárdio 

 
Cintilografia de perfusão de 
miocárdio  

Grupo 
Suplementação 

(n=25) 

            Grupo  
Controle 

(n=16) 

Sem Alterações (%) 
 
Sugestivo de isquemia miocárdica (%) 
 

28,0 
 

52,0 
 

12,5 
 

50,0 

Sugestivo de fibrose miocárdica (%) 
 
Sugestivo de fibrose e isquemia 
miocárdica (%) 

20,0 
 

            - 

31,2 
 

                6,3 

 

A PAS manteve-se elevada no início e no final do acompanhamento, tanto no 

grupo suplementação (135,918,4 mmHg vs 140,117,9 mmHg; p=0,54) quanto no 

grupo controle (142,318,8 mmHg vs 134,617,6 mmHg; p=0,15) não apresentando 

alterações após a suplementação. 
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5.2 Estado Nutricional  

 

Considerando os critérios estabelecidos pela OMS (2000) para a classificação 

do estado nutricional de acordo com o IMC, o valor médio do IMC indicou sobrepeso 

em ambos os grupos em todos os momentos avaliados. No início do 

acompanhamento, 32% dos pacientes do grupo suplementação apresentaram 

eutrofia, 20% sobrepeso e 48% obesidade. No grupo controle, 30% dos pacientes 

apresentaram eutrofia, 35% sobrepeso e 35% obesidade. Foi observado aumento 

significativo do IMC no grupo suplementação (28,74,6 kg/m2 vs 29,34,2 kg/m2; p= 

0,01) após o consumo da castanha. No grupo controle não foram verificadas 

diferenças estatísticas (29,75,1 kg/m2; 30,35,8 kg/m2; p=0,15). 

 

5.3 Parâmetros Bioquímicos  

 

A Tabela 3 descreve os parâmetros bioquímicos analisados em ambos os 

grupos. O consumo de uma castanha-do-Brasil foi eficaz em reduzir 

significativamente o nível de CT (p= 0,04). No grupo controle não foram encontradas 

alterações significativas com relação ao CT após o período de três meses.  
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5.4 Expressões de Nrf2, NFB e NQO1 

 

 Em relação à expressão dos fatores de transcrição em ambos os grupos, 

podemos observar na Tabela 4 que nos pacientes do grupo suplementação houve 

aumento significativo na expressão do Nrf2 (p=0,01) e da enzima NQO1 (p=0,02). 

Não foram verificadas alterações na expressão do NF-B. No grupo controle não 

foram encontradas alterações significativas em nenhum dos fatores de transcrição 

analisados.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

6. DISCUSSÃO 

 

 Este estudo é o primeiro a investigar os efeitos da suplementação da 

castanha-do-Brasil na expressão de Nrf2 e NF-B em pacientes com DAC. Os 

resultados encontrados mostram que a ingestão diária de uma castanha-do-Brasil 

durante três meses foi capaz de diminuir significativamente os níveis de CT, assim 

como de aumentar a expressão do Nrf2 e da enzima NQO1 que possuem efeitos 

antiinflamatórios. Sendo assim, a incorporação regular da castanha-do-Brasil na 

dieta apresentou efeito benéfico na redução do risco cardiovascular. 

Considerando as características gerais e avaliação nutricional da população 

estudada, a maioria era hipertensa, dislipidêmica, diabética e apresentava 

sobrepeso ou obesidade. Essas características estão compatíveis com os dados 

descritos na literatura que associam os fatores de risco para doenças 

cardiovasculares com o desenvolvimento da DAC (AHA, 2017). 

Devido a presença de comorbidades, todos os pacientes que participaram da 

pesquisa usavam algum tipo de medicamento com potencial efeito antioxidante, o 

que também foi observado no estudo de Pinheiro et al. (2017). Vale ressaltar que 

nenhum medicamento utilizado pelos pacientes foi suspenso ou introduzido durante 

a pesquisa.  

Em relação à HA, dados norte-americanos de 2015 revelaram que HA estava 

presente em 69% dos pacientes com primeiro episódio de I M sendo responsá el 

por   % das mor es card acas (Mozaffarian et al., 2015; Lim et al.     3).  o  rasil  

H  a inge 3   % (3  mil  es) de indi  duos adul os  mais de   % dos idosos (≥    

anos), contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por DCV (Scala et 

al., 2015).  

Há uma associa  o dire a e linear en re en el ecimen o e pre al ncia de H , 

que está relacionada ao aumento da expectativa de vida da popula  o  rasileira  ue  

atualmente é de 75,5 anos (IBGE,2015). Me a-análise de es udos reali ados no 

 rasil incluindo  3.9 8 indi  duos idosos mos rou  8% de pre al ncia de H  (Picon 

et al., 2013). Esses resultados estão de acordo com os encontrados no presente 

estudo onde a maioria dos pacientes era idosa e apresentavam HA. 

A avaliação do IMC evidenciou alta prevalência de obesidade. A obesidade é 

caracterizada por excesso de tecido adiposo que é um órgão endócrino e parácrino, 
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produtor de diversas substâncias pró-inflamatórias que contribuem para a injúria 

vascular, resistência insulínica e aterogênese (White e Tchoukalova, 2014; Mazurek 

et al., 2003). A associação da obesidade com fatores de risco clássicos para 

doenças cardiovasculares, como HA, diabete melito, dislipidemias e síndrome 

metabólica, é conhecida há bastante tempo. Porém, mesmo após o controle dessas 

doenças associadas, o risco de eventos cardiovasculares permaneceu elevado, 

devido a isso a obesidade é considerada como fator de risco cardiovascular 

independente (Haslam e James, 2005). 

A associação entre obesidade e DAC clinicamente significativa foi 

demonstrada em dois estudos prospectivos clássicos de longo seguimento: o 

Framingham Heart Study (Manson, e Colditz, 1990) e o Nurses Health Study 

(Manson et al., 1995). Outro estudo realizado com segmento maior do que sete 7 

anos e que envolveu 430.000 pacientes adultos, encontrou um aumento de 9% em 

eventos cardíacos isquêmicos para cada unidade de mudança no IMC (Ni Mhurchu e 

Rodgers, 2004).  

Considerando as análises bioquímicas, o presente estudo avaliou a 

concentração plasmática de PCRus e embora não tenha ocorrido alterações 

significativas após a suplementação, vale ressaltar que os níveis plasmáticos 

estavam aumentados em ambos os grupos e os valores encontrados indicavam 

médio risco cardiovascular. Marcadores plasmáticos de inflamação crônica têm sido 

associados ao risco de DAC, sendo a PCRus o marcador mais estudado (Yu e Rifai, 

2000). O desenvolvimento de dosagens de PCRus tem sido instrumento na 

exploração do papel desse marcador na predição de um possível evento vascular, 

pois sua capacidade para prever futuros eventos coronarianos em homens e 

mulheres aparentemente saudáveis tem sido demonstrada em algumas pesquisas 

(Libby et al., 2002; Ridker et al., 2002; Rifai e Ridker, 2001).  

Estudo realizado por Lima et al. (2007) onde foi avaliada a PCRus em 

pacientes com diagnóstico de DAC estabelecido por angiografia, demonstrou que as 

médias obtidas nos três grupos (controle, grupos ateromatose leve/moderada e 

ateromatose grave) apresentaram elevação crescente dos níveis plasmáticos de 

PCRus a partir do grupo controle, aumentando com a gravidade da aterosclerose 

coronariana, o que poderia sugerir a progressão do estado inflamatório em função 

da lesão aterosclerótica.  
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Quanto aos resultados referentes ao perfil lipídico, observamos neste estudo 

que o consumo de uma castanha-do-Brasil por dia durante três meses foi eficaz em 

reduzir significativamente o nível de CT, porém não foram verificadas diferenças 

estatísticas nos níveis de LDL-c, HDL-c ou TG. Uma das hipóteses para o efeito 

hipocolesterolêmico das oleaginosas é por serem ricas em fitosterol, que são 

componentes não nutritivos presentes em todas as plantas e desempenham papel 

estrutural importante nas membranas tornando estáveis os fosfolipídios biliares, 

assim como o colesterol faz nas membranas celulares animais (Ros, 2010). O 

fitosterol atua movendo o colesterol das micelas intestinais diminuindo sua absorção 

e consequentemente reduzindo o CT e LDL-c (Souza et al., 2015; Del Gobbo et al., 

2015). 

Estudo realizado por Huguenin et al. (2015) em pacientes hipertensos e 

dislipidêmicos, avaliou a suplementação de 13g/dia de farinha de castanha-do-Brasil 

( três unidades) durante três meses e a suplementação foi eficaz na redução do CT 

e a fração LDL. Outros estudos realizados em pacientes com doença renal crônica 

em tratamento dialítico mostraram que após o consumo de 5g/dia de castanha-do-

Brasil (uma unidade) durante o mesmo período reduziu os níveis de CT e de LDL-c 

(Stockler-Pinto et al. 2012, 2014a, 2014b; Cardozo et al. 2016). 

Neste estudo, ao analisarmos a expressão de fatores de transcrição, 

observamos que houve aumento significativo da expressão do Nrf2 e de NQO1 após 

o consumo da castanha-do-Brasil. Não foram verificadas alterações na expressão do 

NF-B. 

Em ratos, o Nrf2 é um componente importante neste processo, uma vez que 

os macrófagos expostos a LDLox promoveram maior expressão de Nrf2, o que 

indiretamente protegeu macrófagos de lesões mediadas por LDLox através das 

enzimas antioxidantes de fase II (Zhu et al., 2008). Além disso, a ausência de Nrf2 

em macrófagos de camundongos consumindo dieta com alto teor de gordura 

aumentou a formação de células espumosas e a progressão da aterosclerose, 

sugerindo ainda que Nrf2 é importante na resistência à aterosclerose (Collins et al., 

2012). O aumento na expressão de Nrf2 nesta fase de desenvolvimento da 

aterosclerose é importante devido aos efeitos na expressão da heme oxigenase-1 

(HO-1), que produz efeitos anti-aterogênicos como redução na formação de células 

espumosas (Ishikawa & Maruyama, 2001) e a NQO1 também se mostrou importante 
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na proteção contra a aterosclerose (Jyrkkänen et al., 2008). A NQO1, entre os 

membros da família de proteínas citoprotetoras, é uma das mais induzidas pela Nrf2 

(Suh et al., 2004). 

No entanto, os efeitos da DAC no sistema Nrf2-Keap1 e em seus produtos 

não estão completamente elucidados. Recentemente um estudo que avaliou a 

fisiopatologia do estresse oxidativo na aterosclerose mostrou expressão gênica do 

Nrf2/ARE e níveis de glutationa celular (GSH) significativamente menores nos 

indivíduos com DAC comparado aos controles (Mozzini et al., 2014). 

No estudo piloto de Cardozo et al. (2016) realizado em pacientes com doença 

renal crônica em hemodiálise, foi observado que após a suplementação de uma 

castanha-do-Brasil por dia durante 3 meses, houve aumento na expressão do Nrf2 e 

diminuição na expressão do NF-B e não foram encontradas alterações 

significativas no grupo controle. Resultados semelhantes foram encontrados neste 

estudo em pacientes com DAC, onde após a suplementação ocorreu o aumento do 

Nrf2, porém o NF-B não apresentou alteração significativa. 

Alguns estudos demonstraram que, como um mecanismo de proteção, em 

uma fase inicial da doença o Nrf2 tem sua atividade aumentada de modo a se evitar 

danos induzidos por EROS. No estágio final, devido a cronicidade e/ou gravidade da 

doença, esse mecanismo de proteção pode tornar-se saturado pelo excesso de 

EROs levando a redução do Nrf2 (Malhotra et al., 2008; Suzuki et al., 2008) ou a 

expressão do Nrf2 parece não ser suficientemente capaz de antagonizar o NF-B e 

o mesmo mantém-se aumentado (Pedruzzi et al., 2015). 

Alguns autores mostraram que o NF-B desempenha importante papel no 

desenvolvimento de DCV (Wilson et al, 2002; Gareus et al, 2008). Foi demonstrado 

que o NF-B aumentou na placa ateromatosa coronariana em seres humanos e sua 

expressão estava predominantemente associada a macrófagos, células espumosas 

e células musculares lisas vasculares assim como sua expressão foi aumentada em 

síndromes coronarianas agudas e associada à molécula de adesão intercelular 1 

(ICAM-1) (Wilson et al, 2002). A inibição de NF-B em células endoteliais resultou 

em menor desenvolvimento de aterosclerose e correlacionaram-se com a redução 

da expressão de citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas e moléculas de adesão nas 

aortas de ratos alimentados com dieta rica em colesterol (Gareus et al., 2008). Li et 
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al. (1999) constataram que a isquemia levou a rápida indução de NF-κB no 

miocárdio de ratos. 

Não existem estudos com suplementação de castanha-do-Brasil em pacientes 

com DAC que tenham avaliado a expressão do Nrf2 e do NF-B. Porém, compostos 

presentes em outras castanhas foram utilizados para avaliar os fatores de 

transcrição. Panchal et al.(2012), avaliaram em ratos os efeitos da suplementação 

de ácido ellagico, derivado de castanhas e frutas, e concluíram que após a 

suplementação houve o aumento do  Nrf2 e diminuição do NF-B. De fato, 

componentes bioativos presentes em diversos alimentos  são capazes de modular o 

Nrf2 como:  resveratrol, catequina, curcumina, sulforafano e  alicina encontrados em 

alimentos como uva, chá verde, açafrão, brócolis e alho respectivamente (Cardozo 

et al.,2013; Liu et al., 2011; Na et al., 2008; He et al., 2012; Negi et al., 2011; Li et 

al., 2012). Além desses compostos, extratos de café de diferentes origens foram 

potentes ativadores do Nrf2 (Boettler et al., 2011). 

Este estudo apresenta algumas limitações como o reduzido número de 

pacientes, apenas uma enzima regulada pelo Nrf2 foi medida e apenas um marcador 

inflamatório foi avaliado.  

Apesar das importantes contribuições deste estudo no que diz respeito ao 

conhecimento da expressão do Nrf2 e do NF-B na DAC antes e após a 

suplementação com castanha-do Brasil, ainda há muito que evoluir em relação ao 

Nrf2, pois novas estratégias direcionadas para ativação e consequente regulação 

antioxidante podem atenuar os efeitos do estresse oxidativo e inflamação em 

pacientes com DAC.  
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7. CONCLUSÕES 

 

Ao analisarmos a suplementação de uma castanha-do-Brasil por dia durante 

três meses em pacientes com DAC observamos que:  

 Houve aumento significativo do Nrf2 e de NQO1. O NF-B não apresentou 

alteração;  

 A avaliação do estado nutricional evidenciou o aumento do IMC; 

 A PAS manteve-se elevada no início e no final do acompanhamento, tanto no 

grupo suplementação quanto no grupo controle não apresentando alterações após a 

suplementação;  

 Foi capaz de reduzir os níveis de CT; 
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Título da Pesquisa: EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO COM CASTANHA-DO-BRASIL (Bertholletia 

excelsa H.B.K.) NA EXPRESSÃO DE NRF2 E NF-kB EM PACIENTES COM 

DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA  
Pesquisador: Ludmila Ferreira Medeiros de França Cardozo 
Area 
Temática 
Versão;2   
CAAE: 35035414.8.0000.5243 
 
Instituição Proponente: Programa de Pós-Graduação em Ciências Cardiovasculares 
 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 
DADOS DO PARECER 
Número do Parecer: 826.041 
 
Data da Relatoria: 03/10/2014 
Apresentação do Projeto: 
 
O grupo tem estudado os efeitos da suplementação da castanha-do-brasil (um dos alimentos mais 

ricos em selênio (Se)) e observado uma melhora significativa na concentração plasmática e 

eritrocitária de Se e, além disso, aumento da atividade da glutationa peroxidase, diminuição no dano 

do DNA visto pela redução dos níveis de 8-hydroxy-2-deoxyguanosine e redução dos níveis 

plasmáticos de citocinas em pacientes com Doença Renal Crônica que apresentam aterosclerose. 

Assim, o presente trabalho pretende analisar os efeitos benéficos provenientes da suplementação de 

castanha-do-brasil tem relação com a expressão desses fatores de transcrição Nrf2 e Nf-kB. Este 

estudo será do tipo longitudinal, onde serão selecionados de forma randomizada 30 pacientes com 

doença arterial coronariana do HUAP, para o grupo suplementação ou o grupo controle. Os dados 

bioquímicos serão analisados antes e após a suplementação, e, além disso, esses pacientes serão 

comparados com 30 pacientes que não receberão a suplementação. Os pacientes participantes da 

pesquisa receberão 1 unidade de castanha-do-brasil por dia durante 3 meses, e serão orientados 

sobre o horário e refeição que deverão comer a castanha para melhor absorção do Selênio. Durante 

esse período serão coletados os dados antropométricos, de ingestão alimentar e durante o período 

de intervenção será feito o acompanhamento dos exames bioquímicos de rotina. Antes e após a 

suplementação serão feitas as análises de:  
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                          FACULDADE DE MEDICINA DA 

                                          UNIVERSIDADE FEDERAL  

                          FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HUAP 
 
Continuação do Parecer: 826.041 
 
1-Avaliação do estado nutricional e da Ingestão alimentar; 2-Mensuração de parâmetros 

antropométricos: massa corporal, estatura, circunferência do braço (CB), dobras cutâneas de quatro 

pontos padrão (bíceps, tríceps, subescapular e suprailíaca); 3-Análises bioquímicas: Parâmetros 

bioquímicos de rotina (hemoglobina, hematócrito e perfil lipídico) retirados dos prontuários; Dosagens 

Sanguíneas Determinação das enzimas antioxidantes (glutationa peroxidase (GPx), catalase (CAT) e 

superóxido dismutase (SOD), citocinas inflamatórias (PCR, IL-6 e TNF) e moléculas de adesão 

(ICAM e VCAM); 4-Teste Ergométrico. 

Objetivo da Pesquisa: 
 
Objetivo Primário: Avaliar os efeitos da suplementação com castanha-do-brasil na expressão de Nrf2 

e NFkB de pacientes com doença arterial coronariana. 

Objetivo Secundário: Avaliar marcadores inflamatórios e de estresse oxidativo antes e após 
suplementação. 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 
Riscos: A suplementação com castanha-do-brasil não irá causar desconfortos ou malefício ao seu 

estado de saúde. Benefícios: A Doença Cardiovascular é a principal causa de morte no Brasil. O 

aumentado estresse oxidativo e o processo inflamatório são importantes fatores de risco 

cardiovasculares já bem estabelecidos na literatura. Nesse sentido, intervenções realizadas com o 

objetivo de retardar ou mesmo inibir a ativação desses fatores de risco são importantes para estes 

pacientes. Assim, com o presente projeto, espera-se (a) conhecer a expressão de ativadores ou 

inibidores nucleares da síntese de citocinas como o NF-B e NRF2 e; 

(b) verificar se a suplementação com castanha-do-brasil altera os níveis desses fatores nos pacientes 

com DAC. 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 
O presente projeto objetivo verificar o efeito da suplementação nutricional com castanha-do-brasil 

para aumento dos níveis séricos de SE, como um antioxidante, para a expressão de fatores 

nucleares NRF2 e NF-kB. O estudo comparará dois grupos de pacientes cardiovasculares, um 

controle e outro com suplementação nutricional. O projeto está bem redigido e apresenta as 

informações necessárias para a apreciação deste parecer. Todas as pendências identificadas no 

parecer anterior foram atendidas. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 
Todos os documentos foram apresentados e o TCLE está adequadamente redigido. 

 

Endereço:  Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar  
Bairro:  Centro CEP: 24.030-210 

UF: RJ Município: NITEROI  

Telefone: (21)2629-9189 Fax: (21)2629-9189 E-mail:  etica@vm.uff.br 
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Recomendações: 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
 
Como as pendências do parecer anterior foram plenamente atendidas, este parecer é favorável à 
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Necessita Apreciação da CONEP: 
 
Não 
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9.2 ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisador Responsável: Ludmila Cardozo, Milena Barcza Stockler-Pinto. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense. 

Nome do voluntário: ___________________________________________ 

Idade: _________ anos      R.G.: _________________________ 

  

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

“EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO COM CASTANHA-DO-BRASIL (Bertholletia 

excelsa H.B.K.) NA EXPRESSÃO DE NRF2 E NF-B EM PACIENTES COM 

DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA”  de responsabilidade das pesquisadoras 

Ludmila Cardozo e  Milena Barcza Stockler-Pinto. 

Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo, que tem como objetivo avaliar a presença de substâncias 

encontradas no sangue (que podem ser benéficas ou prejudiciais) e que estão 

relacionados com o estresse oxidativo e inflamação. Avaliaremos também seus 

hábitos alimentares e o seu estado nutricional. Além disso, iremos verificar como 

essas substâncias irão se comportar após 3 meses sem suplementação ou com a 

suplementação com castanha-do-brasil que você poderá receber gratuitamente e 

deverá ingeri-la diariamente conforme orientação, o que não irá de forma alguma 

causar desconfortos ou malefício ao seu estado de saúde. A suplementação será 

iniciada caso você seja sorteado para ser incluído no grupo tratamento. 

As pesquisadoras Ludmila Cardozo e Milena Barcza Stockler-Pinto farão o 

preenchimento do formulário em que constará uma sequência de perguntas sobre o 

seu consumo de alimentos nas últimas 24horas. Estas perguntas serão feitas em 

2 datas distintas, o que é muito importante para conhecermos seus hábitos 

alimentares. Para a avaliação do estado nutricional serão coletadas medidas do seu 

corpo, como peso e altura, necessárias para sabermos se você está dentro da faixa 
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de peso adequada. Uma amostra de seu sangue será coletada para realizarmos 

análise da expressão de NRF2 e NF-B e de outras substâncias no início da 

pesquisa e após 3 meses de suplementação. Você também será convidado a 

realizar um teste de esforço no Hospital Universitário Antônio Pedro. 

Serão convidados a participar da pesquisa, indivíduos que sejam maiores de 

18 anos. Não poderão participar do estudo os indivíduos fumantes, pacientes com 

doenças autoimune e infecciosa, câncer e AIDS, mulheres grávidas e lactantes e 

pacientes em uso de drogas catabolizantes e de suplementos vitamínicos 

antioxidantes. 

A avaliação do seu prontuário médico e dos resultados dos exames somente 

será realizada pelos pesquisadores envolvidos na pesquisa e médicos responsáveis 

pelo seu tratamento. Estes dados, resultados e o sangue coletados serão de uso 

exclusivo desta pesquisa. Todos os medicamentos utilizados regularmente pelos 

pacientes serão mantidos.  

Serão fornecidos respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa ao 

longo do estudo. Os pacientes poderão retirar seu consentimento a qualquer 

momento e deixar de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuação 

do seu tratamento. 

As informações obtidas com o estudo serão mantidas confidenciais e 

utilizadas apenas com o propósito científico. A qualquer momento, os pacientes 

poderão obter informações atualizadas acerca do estudo, ainda que isto possa 

afetar sua vontade de continuar dele participando. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer etapa do estudo.  

A qualquer momento você terá acesso aos resultados parciais da pesquisa, 

bem como a qualquer dado referente ao resultado dos exames, com as 

pesquisadoras Ludmila Cardozo e Milena Barcza Stockler-Pinto nos endereços.  

Email: ludmila.cardozo@gmail.com e milbarcza@gmail.com 

 Esse documento será assinado em 2 (duas) vias por ambas as partes, uma 

pelo pesquisador responsável e outra por você. 
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Eu, ________________________________________________, acredito ter sido 

suficientemente informado a respeito das informações sobre o estudo citado, que li 

ou que foram lidas para mim. 

Eu discuti com as pesquisadoras Ludmila Cardozo ou Milena Barcza Stockler-Pinto 

sobre a minha decisão em participar deste estudo. Ficaram claros os propósitos do 

estudo, os procedimentos realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, 

antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido ou no meu atendimento nesta instituição. 

___________________________________________           Data:___/___/___. 

Assinatura do Paciente 

___________________________________________           Data:___/___/___. 

Assinatura do Pesquisador 
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9.3 ANEXO 3- Formulário de coleta de dados  

                                                                    Consulta: ____/____/____ 

                                                                     Prontuário:____________ 

  

Nutrição na DAC 

DADOS PESSOAIS  

Nome:______________________________________________________________

Nascimento:____/____/_____  

Sexo: (Fem) (Mas)  Cor: (Bran) (Negro) (Pardo) (Amar)   Estado Civil:  (Solt) (Cas) 

(Viu) (Div)   

Endereço: ___________________________________________________________ 

Telefones:___________________________________________________________

Escolaridade: (analfabeto) (Primário) (1ºgrau) (2ºgrau/Medio) (superior)   

Profissão: _______________________ (ativo) (desempregado) (aposentado)   

COMORBIDADES E MEDICAÇÃO  

Possui DM? (Sim) (Não). Medicação:_____________________________________  

Possui HAS? (Sim)(Não).Medicação:_____________________________________ 

 Possui Dislipidemia? (Sim) (Não). Medicação:_____________________________ 

Alguma outra patologia? Se sim, qual? ___________________________________ 

História familiar? (Sim) (Não).___________________________________________ 

Atividade física? (Sim) (Não). Se sim qual?________________________________  

Com que frequência?__________________________________________________   

Duração?___________________________________________________________ 

Outra medicação em uso? _____________________________________________ 

Sente-se edemaciado? (Sim) (Não). Com que frequência_____________________ 

Hábitos Sociais (Etilismooutabagismo):___________________________________ 

Função Gástrica: __________ Função Intestinal: (Normal) (Constipação) (Diarréia) 

       Antropometria e pressão arterial: 

 PA (mmhg) Peso (Kg) Estatura (m) IMC (Kg/m²) 

1ª     

2ª     
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9.4 ANEXO 4 - Artigo  
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ABSTRACT 

Oxidative stress and inflammation are present in coronary artery disease (CAD) and are 

linked to the activation of the transcription nuclear factor kappa B (NF-B). To attenuate 

these complications transcription factors like Nrf2 and PPAR β/δ can be activate to inhibit the 

NF-B. However, the available data on expression of NF-B, Nrf2 and PPAR β/δ in CAD 

patients are limited.  

Objective: Evaluate the expression of the transcriptional factors NF-B and Nrf2 and the 

receptor PPAR  /  in patients with coronary artery disease. 

Methods: Thirty-five patients (mean age 62.47.55 years old) with CAD and twelve patients 

(mean age 63.5011.46 years old) without CAD were enrolled. Peripheral blood mononuclear 

cells (PBMCs) were isolated and processed for expression of Nrf2, NF-B, NADPH: 

quinoneoxidoreductase 1 (NQO1) and PPARβ/δ mRNAs using quantitative real-time 

polymerase chain reaction (qPCR). The statistical analyses were performed through SPSS 

19.0 software (Chicago, IL, USA).  

Results: There was no differences in the CAD group in the transcriptional factor Nrf2 

(1.350.57 vs. 1.160.76, p=0.35) and NF-B (1.080.50 vs. 0.950.33, p=0.58) or 

NQO1(1.05-.88 vs. 0.810.55, p=0.37) mRNA expressions compared to the group without 

CAD. However, PPAR β/δ was more expressed in the CAD group (1.170.86 vs.0.560.34, 

p=0.008). 

Conclusion: The main finding of this study was as an increased expression of the PPAR β/δ 

receptor in the PBMC of patients with CAD, whereas no differences were observed in Nrf2 or 

NF-B mRNA expressions. 

 

 

Keywords: Coronary artery disease; NF-B; Nrf2; PPAR / ; oxidative stress. 
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1 Introduction  

Among cardiovascular diseases (CVD), Coronary Artery Disease (CAD) is a major 

cause of death and disability in the world. CAD is typically a chronic disease with progression 

over a period of years or decades
1,2

. CAD, also known as coronary arteriosclerotic heart 

disease or coronary heart disease, is characterized by narrowing of the arteries in the heart that 

supply blood, oxygen, and nutrients to cardiac tissue
3
. 

  Although there has been a steady decline in the incidence of CVD in recent years, the 

prevalence of CVD risk factors (hypertension, high cholesterol and obesity) has been 

increasing. Smoking, high blood pressure, high total cholesterol and low-density lipoprotein, 

low high-density lipoprotein, diabetes, and advanced age are the main risk factors for CVD
4
 

and are directly related to endothelial dysfunction with a decrease in the bioavailability of 

nitric oxide, causing vasoconstriction, oxidative stress (OS) and inflammation
5,6

. OS is 

present in both the etiology and progression of myocardial infarction, congestive heart failure, 

atherosclerosis, and hypertension
7
.  

Oxidative stress arises when there is an imbalance between the reactive oxygen species 

production and the capacity of the antioxidant defense systems of the body
8
, while 

inflammation is a biological response to oxidative stress where the cell starts producti on of 

proteins, enzymes, and other compounds to restore homeostasis
9
. OS is responsible for 

inflammation by several mechanisms, one of which is the direct activation of the nuclear 

transcription factor kappa B (NF-B) by the reactive oxygen species (ROS). NF-B regulates 

the transcription of several genes encoding proinflammatory cytokines, chemokines, and 

adhesion molecules of leukocytes
10,11

.  

In this direction, it is important to evaluate factors that attenuate both inflammation 

and OS. Factor 2 nuclear factor related to erythroid 2 (Nrf2) has been known as an important 

transcriptional activator for target genes that encode antioxidant and phase 2 detoxifying 

enzymes and can be considered a protective factor against both OS and inflammation
12,13

. 

Under basal conditions, Nrf2 is inactive in the cytoplasm and is inhibited by its cytosolic 

repressor protein, Kelch-like ECH-associated protein 1 (Keap1), which through the action of 

certain substances, among them the ROS, who alters the conformation, decoupling Nrf2 and 

thereby facilitate accumulation and nuclear translocation of Nrf2. In the nucleus, Nrf2 binds 

to regulatory sequences called antioxidant response elements (AERs) acting on genes that 

encode antioxidant and phase II detoxifying enzymes, including NQO1
14,15

. The role of Nrf2 

in reducing inflammation is related to the ability to antagonize NF-B indirectly by removing 
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ROS. In addition, antioxidant enzymes appear to act directly on the reduction of inflammatory 

mediators
14

. Besides Nrf2, another target that has attracted interest and attention from 

research is the peroxisome proliferator-activated receptor-/ (PPAR /). However, the 

biological functions of PPAR / and its effectiveness as a therapeutic target in the treatment 

of hypertension and cardiovascular diseases have not been elucidated
16

. PPAR /  is the 

predominant subtype in the heart, and several lines of evidence suggest a cardioprotective 

function of PPAR / 17
. Preclinical studies suggest that PPAR / activation promotes 

antihypertensive effects in established animal model
18

 and the pharmacological activation of 

PPAR / prevents the endothelial dysfunction and downregulates inflammatory 

responses
19,20

. Furthermore, PPAR / suppresses the activities of several transcription 

factors, including the NF-κB
21

. Thus, the objective of this study was to evaluate the 

transcriptional factors NF-B and Nrf2 and receptor PPAR / mRNA expression in patients 

with CAD. 

 

2 Material and Methods  

2.1 Subjects  

Fourty-seven patients were enrolled in this study. Thirty-five patients (17 men and 18 

women, mean age 62.47.5 years old, BMI 28.94.9 kg/m2) with coronary artery disease 

comprised the CAD Group and twelve patients (5 men and 7 women, mean age 63.511.5 

years old, 26.56.2 kg/m2) without coronary artery disease comprised the Group without 

CAD. Eligible patients were age higher than 18 years of age and attended in the Nuclear 

Medicine sector at Hospital Universitário Antônio Pedro (Rio de Janeiro, Brazil) to undergo 

myocardial scintigraphy. Patients with infection, cancer, chronic kidney disease, acquired 

immune deficiency syndrome (AIDS) and autoimmune disease were excluded. The control 

group consisted of hypertensive, dyslipidemic and/or diabetic patients without diagnosis of 

CAD. The research protocol was approved by the Ethics Committee of the School of 

Medicine at the Federal Fluminense University (Niterói, Brazil) (no 826.041). Written 

informed consent was obtained from each study subject. 

 

2.2 Analytic procedures and sample processing  

Blood was collected from each participant in the morning, after overnight a 12-hour 

fasting using a tube containing EDTA (1.0 mg/ mL) as anticoagulant. Plasma was 
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centrifugated and separated (15 min, 3000×g, 4 °C) and stored at −80 °C until analysis.  

Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were collected, blood samples with 

EDTA were diluted in PBS and cells were separated in 5 mL Histopaque (Sigma-Aldrich) by 

centrifugation at 1800 g for 30 min at 18. PBMCs were collected and washed twice with cold 

PBS and re-suspended and stored (−80 °C) with 1 mL of recovery cell culture freezing 

(Thermo Fisher Scientific) for RNA isolation.  

 

2.2.1 Biochemical and inflammation parameters  

Total cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceride, glucose, and C-

reactive protein ultra sensitive, levels were determined through Bioclin® kits by automatic 

biochemical analyzer (Bioclin BS-120 Chemistry Analyzer).  

 

2.2.2 Real-time quantitative PCR analysis  

Nrf2, NF-B, NQO1 and PPAR β/δ mRNA expressions were evaluated using real-

time quantitative PCR (qPCR) from PBMCs. RNA was extracted with SV Total RNA 

Isolation System (PROMEGA). The cDNA was synthesized with the High-Capacity cDNA 

Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems). TaqMan Gene Expression Assays (Applied 

Biosystems) were used to detect Nrf2 (Hs00975961_g1), NF-B (Hs00765730_m1), NQO1 

(Hs00168547_m1), PPAR β/δ (Hs04187066_g1) mRNA and the control gene, GAPDH 

(Hs02758991_g1). PCR amplification was performed using the ABI Prism 7500 Sequence 

Detection System (Applied Biosystems) and standard cycling conditions. The expression of 

Nrf2, NF-B, NQO1 mRNA was normalized against GAPDH, and the expression level was 

calculated using the ∆∆CT (delta delta threshold cycle) method.  

 

2.3 Statistical analysis  

Kolmogorov-Smirnov or Shapiro-Wilk test were applied to test sample distribution. 

Results were expressed as mean ± SD, median (interquartile range), or percentage, as 

applicable. Student’s t-test was used to compare the variables and groups with normal 

distribution and the Wilcoxon test was used for nonparametric data. The correlations between 

variables were assessed through Pearson  s or Spearman coefficient correlation according to 

the distribution of the sample. The significance level of 5% was accepted. The statistical 

analyses were performed through SPSS 19.0 software (Chicago, IL, USA).  
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3 Results  

In the CAD group 82.8% presented alterations in the myocardial perfusion scintigraphy study (65,5% 

myocardial ischemia, 27,6% myocardial fibrosis and 6,9% fibrosis and myocardial ischemia). Clinical profile 

and biochemical parameters are shown in Table 1. Also, the CAD group presented lower total cholesterol, LDL-

cholesterol and HDL when compared to the group without CAD (Table 1). 

Table 1. Clinical profile and biochemical of the patients of the study.  

Parameters 
Group without CAD 

(n=12) 
CAD Group (n=35) p value 

Men/women (n) 5/7 17/18 - 

Age (years) 63.511.5 62.47.5 0.70 

Hypertension (%) 91.7 97.1 - 

Dyslipidemia (%) 75 74.2 - 

Diabetes (%) 16.7 37.1 - 

BMI (kg/m²) 26.56.2 28.94.9 0.17 

SBP (mmHg) 137.523.0 138.018.6 0.69 

Total cholesterol (mg/dl) 20059.4 163.346.7 0.03 

LDL-cholesterol (mg/dl) 109.353.3 79.933.3 0.03 

HDL-cholesterol (mg/dl) 65.121.3 45.39.9 0.002 

Triglyceride (mg/dl) 128.257.3 130.671.8 0.79 

Glucose (mg/dl) 115.244.6 103.736.4 0.13 

CRP (mg/l) 0.6 (0.4-4.0) 2.0 (0.12-8,7) 0.25 

BMI- Body mass index; SBP- systolic blood pressure; CRP- C-reactive protein. Parametric data expressed with 

mean ± SD and nonparametric data expressed with median, 15th and 75th quartiles.  

 

No differences were found in the transcriptional factors Nrf2 and NF-B or in the NQO1 mRNA 

expression when compared CAD group with group without CAD. In contrast, the PPAR β/δ was more expressed 

in the CAD Group (Table 2). We analysed and the inclusion of diabetic patients did not interfere in the results. 

No correlations were found. 

Table 2. mRNA expression levels in the group without CAD and the CAD Group.   

Parameters Group without CAD CAD Group P value 

Nrf2 1.160.76 1.350.57 0.35 

Nf-B 0.950.33 1.080.50 0.58 

NQO1 0.810.55 1.050.88 0.37 

PPAR β/δ 0.560.34 1.170.86 0.008 

Nrf2, NF-kB, NOQ1 and PPAR β/δ mRNA expression were performed in PBMC by real-time quantitative PCR. 

Data were expressed with mean ± SD. 

 

4 Discussion  

 As far as we know, our study was the first to investigate the transcriptional factors NF-

B and Nrf2 and receptor PPAR / mRNA expression in patients with CAD. CVD patients 

are usually exposed to inflammation and OS. Nrf2 protects the body against these conditions 

because it is related to the synthesis of antioxidant enzymes and is capable of antagonizing 
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NF-B which is involved in inflammatory induction
14

.  

Several studies have shown that NF-B plays an important role in the development of 

cardiovascular diseases
22–24

. It was demonstrated that ischemia rapidly induced NF-κB 

activation in the myocardium of rats 
22

. Wilson et al.
23

 showed that NF-B was increased in 

the coronary atheromatous plaque in humans and its expression was predominantly associated 

with macrophages, foam cells and vascular smooth muscle cells. In addition, its expression 

was increased in acute coronary syndromes and associated with the intercellular adhesion 

molecule 1 (ICAM-1)
23

. The NF-B inhibition in endothelial cells resulted in reduced 

development of atherosclerosis and was correlated with reduced expression of 

proinflammatory cytokines, chemokines, and adhesion molecules in the aortas of mice fed 

with cholesterol-rich diet 
24

.  

Some studies demonstrate that as a protection mechanism, in an early stage of diseases 

Nrf2 has its activity increased in order to avoid damage induced by ROS. In the final stage, 

due to the chronicity and/or severity of the disease, this protection mechanism may become 

saturated by the excess of EROs leading to the reduction of Nrf2
25,26

 or the Nrf2 appears to be 

insufficiently capable of antagonizing NF-B and it remains elevated 
27

. 

However, the effects of CAD on the Nrf2-Keap1 system and its products are not 

completely elucidated. Recently a study that evaluated the pathophysiology of oxidative stress 

in atherosclerosis showed significantly lower Nrf2/ARE and glutathione (GSH) gene 

expression in individuals with CAD compared to controls
28

.  

An important phase of atherosclerotic plaque formation is endothelial infiltration 

already well established by macrophages and formation of foam cells. In rats, Nrf2 is an 

important component in this process, since macrophages exposed to oxidized LDL promoted 

increased expression of Nrf2, which indirectly protected macrophages from oxi-LDL 

mediated lesions through the phase II antioxidant enzymes
29

. In addition, the absence of Nrf2 

in macrophages from mice consuming a high-fat diet increased the formation of foam cells 

and the progression of atherosclerosis, suggesting that Nrf2 is important in resistance to 

atherosclerosis
30

. Increased expression of Nrf2 at this stage of development of atherosclerosis 

is important because the effects on heme oxygenase-1 (HO-1) expression, which produces 

antiatherogenic effects as a reduction in the formation of foam cells
31

 and NQO1 also proved 

to be important in the protection against atherosclerosis
32

. 

In the present study, there were no differences in the Nrf2 or NF-κB mRNA 

expression between patients in the CAD group and group without CAD possibly due to the 
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fact that the patients in the two groups were elderly, hypertensive and/or diabetic, 

demonstrating that both groups were not formed by healthy patients. With age, expression of 

several Nrf2 downstream targets declined
33

. It is still important to emphasize that both 

hypertension and diabetes are related to increased oxidative stress, accumulation of reactive 

oxygen species and inflammation
7,34,35

. 

 In the present study, the receptor PPAR  /  was increased when compared to the 

patients without CAD. It seems to be protective since it has been shown that the adequate 

balance of PPAR /  activation in the different cardiac cell types may be important for 

potential cardioprotective effects of PPAR / 36
. An in vivo study showed that cardiac specific 

overexpression of PPAR /  led to increased myocardial glucose utilization and did not alter 

cardiac function but exert a protective effect to ischemia/reperfusion-induced myocardial 

injury
37

. In addition, Cardiac PPAR /  deletion in mice resulted in cardiac dysfunction, 

hypertrophy, and congestive heart failure
17

.  

Given the importance contribution of Nrf2 in the orchestrating production of 

antioxidant and phase 2 detoxifying enzymes that can be considered a protective factor 

against both OS and inflammation
38

, a better understanding of how nrf2 is expressed in CAD 

patients is useful so that strategies can be used in an attempt to modulate these transcriptional 

factors. Some studies proposed that nutrients containing plant-based Nrf2 inducers may help 

to improve the Nrf2-Keap1 system
39,40

. 

This study has some limitations that warrant consideration. First of all, this study 

should have a healthy control group for comparison. Second, it would be interesting to stratify 

the results by risk factor and scintigraphy results, but the sample was not large enough for 

this. Further studies are needed to elucidate the present findings.  

In conclusion, the present study revealed an increased expression the receptor PPAR 

 /  in the PBMC of CAD patients while no differences were observed in Nrf2 or NF-B 

mRNA expressions. These findings may lead to possible therapies, targets and future 

researches for treatment in these patients.  
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