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Resumo 

Compostos fenólicos como o resveratrol têm sido considerados agentes 

farmacológicos para combater o estresse oxidativo e modular a inflamação crônica, 

complicações presentes na doença renal crônica (DRC). Embora possa ser uma 

terapêutica promissora, até o momento não existem trabalhos avaliando os efeitos da 

suplementação de resveratrol em pacientes com DRC. Assim, o presente ensaio clínico 

randomizado crossover duplo-cego com período de washout, controlado por placebo 

teve como objetivo avaliar os efeitos da suplementação de resveratrol sobre a 

modulação da expressão de ativadores e inibidores nucleares da síntese de citocinas 

(nuclear factor kappa B - NF-B; e nuclear factor-erythroid 2-related factor 2 - Nrf2), 

bem como, sobre a inflamação e estresse oxidativo, em pacientes com DRC em 

tratamento conservador. Foram estudados 20 pacientes (45% homens; 62,0 ± 8,0 anos; 

IMC = 27,7 ± 1,2 Kg/m²; TFG = 34,0 ± 13,0 mL/min) que receberam 500 mg de trans-

resveratrol ou placebo durante 4 semanas. As amostras de sangue foram coletadas em 

jejum de 12 h antes e após a suplementação; o plasma foi separado para avaliação de 

enzimas antioxidantes (superóxido dismutase - SOD; glutationa peroxidase – GPx; e 

catalase - CAT) e marcadores inflamatórios (proteína C reativa – PCR; interleucina 6 - 

IL-6; e fator de necrose tumoral alfa - TNF-alfa) por ELISA; e as células mononucleares 

do sangue periférico (PBMC) foram isoladas e processadas para análise de expressão de 

Nrf2 e NF-B por qPCR-RT. Também foi avaliado o estado nutricional (índice de 

massa corporal - IMC e medidas antropométricas) dos pacientes. De acordo com o IMC, 

observou-se que a maioria dos pacientes (42,9%) apresentava obesidade, 28,6% 

estavam com pré-obesidade, e 28,6% eram eutróficos. O tamanho do efeito da 

suplementação para Nrf2 (-0,13, p=0,29) e NF-B (0,09, p=0,31) não foi significativo. 

Não houve diferença nos marcadores pró-inflamatórios e antioxidantes após a 

suplementação com trans-resveratrol. Este estudo não mostrou efeito significativo da 

suplementação de resveratrol na expressão de Nrf2 e Nf-B em pacientes com DRC em 

tratamento conservador, pelo período de tempo e dose de suplemento testados. Sendo 

assim, novos estudos são necessários para avaliar os efeitos de diferentes doses e tempo 

de suplementação com resveratrol em pacientes com DRC. 

 

Palavras chave: Doença renal crônica, resveratrol, inflamação, estresse oxidativo. 



 

 

Abstract 

Phenolic compounds, like resveratrol, has been considered pharmacologic agents 

to combat oxidative stress and to modulate chronic inflammation, complications of 

chronic kidney disease (CKD). Although a promising therapy, there are until now no 

studies evaluating resveratrol supplementation in CKD patients. Therefore, the aim of 

the present randomized clinical trial, crossover, double-blind with washout and 

controlled with placebo, was evaluate the effects of resveratrol supplementation on the 

modulation of nuclear activators and inhibitors of cytokines (nuclear factor kappa B - 

NF-B; and nuclear factor-erythroid 2-related factor 2 - Nrf2) synthesis, as well as, its 

effects on inflammation and oxidative stress in non-dialyzed CKD patients. Twenty 

CKD patients were studied (45% men; 62.0 ± 8.0 years old; BMI = 27.7 ± 1.2 Kg/m²; 

GFR = 34.0 ± 13.0 ml/min) and received 500 mg of trans-resveratrol for 4 weeks. 

Samples were collected after 12 h fasting, before and after supplementation; plasma was 

separated for evaluation of antioxidant (superoxide dismutase – SOD; glutathione 

peroxidase – GPx; and catalase - CAT) and pro-inflammatory (C reactice protein – 

CRP; interleukine 6 - IL-6; and tumor necrosis factor alpha - TNF-alpha) biomarkers by 

ELISA method; peripheral blood mononuclear cells (PBMC) were isolated and 

processed to evaluate the expressions of Nrf2 and NF-B by qPCR-RT. The nutritional 

status of the patients was also measured (body mass index - BMI and anthropometric 

measurements). According to BMI most patients were obese (42.9%), 28.6% were 

overweight, and 28.6% were eutrophic. The effect size of the supplementation for Nrf2 

(-0.13, p=0.29) and for NF-B (0.09, p=0.31) was not significant. There was no 

difference in pro-inflammatory biomarkers or anti-oxidant biomarkers after resveratrol 

supplementation. This study revealed no significant effect of resveratrol 

supplementation on Nrf2 and NF-B expression in CKD patients. New studies with 

different doses and/or time of treatment should be done to better elucidate the effects of 

the resveratrol supplementation in CKD patients. 

 

Key Words: chronic kidney disease, resveratrol, inflammation, oxidative stress. 
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1.0 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A Doença Renal Crônica (DRC) é caracterizada pela perda progressiva e 

irreversível das funções renais, sendo sua progressão dividida em estágios de acordo 

com a taxa de filtração glomerular (TFG). Os estágios de 1 a 4 correspondem ao período 

de tratamento conservador e caracterizam-se pela contínua diminuição da função renal, 

cujo resultado final é a combinação de múltiplos sinais e sintomas decorrentes da 

incapacidade dos rins de manterem a homeostasia interna (Snively & Gutierrez, 2004). 

Geralmente, somente no estágio 5 a terapia renal substitutiva deve ser instituída, 

configurando-se como opções de tratamento a hemodiálise, a diálise peritoneal ou o 

transplante renal (Sesso et al., 2010).  

Devido a inúmeros fatores, dentre eles redução da depuração de citocinas e 

proteinúria, inflamação e estresse oxidativo são achados comuns em pacientes com 

DRC em tratamento conservador, sendo este último caracterizado pelo desequilíbrio 

entre a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) e a capacidade antioxidante 

(Vaziri, 2004; Kim & Vaziri, 2010). Como as EROs são capazes de promover ativação 

do Fator Nuclear B (NF-B), fator de transcrição que participa da resposta 

inflamatória, há um ciclo vicioso entre estresse oxidativo e inflamação (Glezer et al., 

2000) e, consequentemente, várias citocinas como fator de necrose tumoral alfa (TNF-

alfa) e diversas interleucinas (IL) são excessivamente produzidos nos pacientes com 

DRC (Vaziri, 2004). 
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Devido ao dano causado às moléculas orgânicas, como proteínas e ácidos 

nucleicos, o estresse oxidativo é relacionado à esclerose e fibrose renal e tem sido 

associado à progressão da falência renal (Sener et al., 2004; Kobayashi et al., 2005). 

Desta forma, os mecanismos envolvidos na inativação do ciclo inflamação/estresse 

oxidativo têm ganhado destaque no controle da progressão da DRC (Banning & 

Brigelius-Flohe, 2005; Sun et al., 2008; Kim et al., 2010).  

Neste sentido, um fator de transcrição denominado nuclear factor-erythroid 2-

related factor 2 (Nrf2) tem sido reconhecido como um dos principais componentes 

indutores de mecanismos de defesa celular contra o estresse oxidativo e inflamação 

(Kim et al., 2010; Pedruzzi et al., 2012). Desta forma, várias estratégias terapêuticas 

estão sendo estudadas para estimular a expressão do Nrf2 para que haja aumento da 

síntese de antioxidantes. 

Alguns compostos alimentares estão relacionados à ativação do Nrf2, tais como 

rutina (presente nas amoras e cranberries); quercetina de frutas e vegetais (Domitrovic 

et al., 2012); antocianinas da groselha (Thoppil et al., 2012); e também o resveratrol, 

importante composto fenólico produzido por mais de 72 espécies diferentes de plantas, 

sendo encontrado em grandes concentrações nas uvas vermelhas e seus derivados 

(Soleas et al., 1997). Diversos efeitos biológicos já foram atribuídos ao resveratrol, 

sendo os efeitos cardioprotetores os mais conhecidos (Catalgol et al., 2012).   

O resveratrol parece também desempenhar seu papel na modulação do estresse 

oxidativo através da redução da expressão do NF-κB via ativação das sirtuínas, 

proteínas envolvidas na regulação da transcrição, apoptose e regulação energética nas 

células (Wyke at al., 2004; Yang et al., 2007; Gahnim et al., 2010; Zhu et al., 2011).  
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Desta forma, a suplementação com resveratrol parece ser promissora na redução 

da inflamação e estresse oxidativo, como visto em recentes pesquisas realizadas com 

pacientes obesos e diabéticos, administrando-se 5mg de resveratrol 2 vezes ao dia 

durante 4 semanas (Brasnyó et al., 2011). No entanto, em pacientes com DRC ainda não 

foi desenvolvido nenhum estudo com a suplementação de resveratrol. 

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da suplementação com 

resveratrol na inflamação e no estresse oxidativo de pacientes com DRC em tratamento 

conservador, através da análise da expressão de marcadores pró- e anti-inflamatórios, 

como o NF-κB e o Nrf2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

2.0 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 DOENÇA RENAL CRÔNICA (DRC) 

Os rins são considerados órgãos reguladores que seletivamente excretam e 

conservam água e vários compostos químicos. Desta forma, ajudam a preservar a 

constância do meio interno, onde mantêm o volume líquido, a osmolaridade, as 

concentrações de eletrólitos e o estado ácido-básico, além de promover a excreção de 

produtos finais do metabolismo, como ureia, ácido úrico, fosfatos e sulfatos, bem como 

drogas e medicamentos. Além disso, os rins regulam a pressão arterial, produzem 

eritropoetina e promovem a ativação da vitamina D, essencial na regulação do balanço 

de cálcio e fósforo (Valtin & Schafer, 1995; Kovacic & Roguljic, 2003). 

A perda das funções renais, tanto em nível glomerular quanto tubular e 

endócrino, caracteriza a DRC. Segundo a National Kidney Foundation (NKF, 2012), em 

seu documento Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO), a definição da 

DRC baseia-se nos seguintes critérios: 

• Anormalidades na estrutura ou função renal por um período igual ou superior a 

3 meses, com implicações na saúde; 
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• Presença de um ou mais dos seguintes marcadores de lesão renal: albuminúria, 

anormalidades do sedimento de urina, anormalidades nos eletrólitos e outras devido à 

disfunção tubular, anormalidades detectadas por exames histológicos ou de imagem, 

histórico de transplante renal; 

• TFG <60 ml/min/1,73 m
2
 por um período ≥ 3 meses, com ou sem lesão renal. 

Ou seja, a DRC leva à redução progressiva da filtração glomerular, principal 

mecanismo de excreção de solutos tóxicos não voláteis gerados pelo organismo. Em 

consequência, há elevação das concentrações séricas ou plasmáticas de todos os 

catabólitos, derivados principalmente do metabolismo proteico (Draibe, 2002; Bastos & 

Kirstajn, 2011). 

Durante a evolução da doença, um número progressivamente menor de néfrons 

segue funcionando adequadamente. Acredita-se que os glomérulos dos néfrons ainda 

funcionantes sofram, como consequência da redução do leito capilar glomerular total, 

uma hiperperfusão com consequente hipertensão intraglomerular, hiperfiltração e 

hipertrofia glomerular. Essas alterações funcionais e morfológicas determinam 

modificações na permeabilidade da membrana glomerular às proteínas, de forma que o 

aumento do tráfego de proteínas nos túbulos renais estimula a produção renal de fatores 

de crescimento, citocinas e hormônios (Draibe, 2002; Bastos & Kirstajn, 2011). 

Esses agentes seriam responsáveis pelos processos de proliferação celular renal, 

coagulação intraglomerular, recrutamento e proliferação de células imunológicas, 

aumento da matriz celular e fibrose. Outros fatores como a hiperlipidemia, retenção de 

fosfato, acidose e as próprias toxinas urêmicas, também estão associados à progressão 

da lesão renal (Levey et al., 2003; Cuppari et al., 2005; Silverstein, 2009). 
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Desta forma, a lesão das células renais resulta numa cascata de eventos que 

culmina no incremento da inflamação e na lesão de células endoteliais vasculares. O 

resultado final desta cascata é a lesão do endotélio e do parênquima renal. A Figura 1 

demonstra a fisiopatologia da progressão da lesão renal (Vianna et al., 2011). 

 

Figura 1. Fisiopatologia da progressão da lesão renal 

SRA: Sistema Renina Angiotensina; Ang-II: Angiotensina II; ROS: Espécies Reativas de Oxigênio; TGF-

β1: Fator de Crescimento Transformante 1; NF-B: Fator Nuclear kappa B; RANTES: Regulação na 

Ativação de Células T Secretadas e Expressas; MCP-1: Proteína Quimiotática de Monócito 1; TNF-α: 

Fator de Necrose Tumoral alfa; IL-1: Interleucina 1. 

Fonte: Vianna et al., 2011 

Segundo os registros europeus e norte-americanos feitos a partir de dados de 

pacientes que iniciam tratamento dialítico, as principais causas que conduzem à perda 

das funções renais são o diabetes mellitus (DM) e a hipertensão arterial (HAS), sendo a 

incidência norte-americana para essas duas causas de, respectivamente, 41,8 e 25,4%. 

No Brasil, a HAS e o DM também são as principais etiologias para a DRC, sendo a 

prevalência destas causas de DRC 33,8% e 28,5%, respectivamente (SBN, 2012).  
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Existem vários fatores que influenciam a progressão da DRC tais como HAS, 

dieta hiperproteica, DM, hiperparatireoidismo secundário, dislipidemia, proteinúria, 

acidose metabólica e a inflamação (Harris & Rangan, 2005; Sumaili et al., 2008). 

A doença renal pode progredir independentemente da presença do fator causal 

inicial. Desta forma, HAS grave, DM não controlado, lesões renais autoimunes, 

vasculites e doenças hereditárias quase sempre evoluem para esclerose glomerular e 

atrofia tubular, levando à perda total da função renal, situação em que o paciente precisa 

ser encaminhado para a diálise. Durante esse processo ocorre o aparecimento de 

proteinúria, que é lesiva às estruturas tubulares tanto pelo seu próprio metabolismo, 

como por suas substâncias agregadas. Além disso, ocorre a produção local de 

hormônios, fatores de crescimento e citocinas inflamatórias (Draibe, 2002; Silverstein, 

2009; Bastos & Kirstajn, 2011). 

A progressão da DRC é dividida em 5 estágios de acordo com a Taxa de Filtração 

Glomerular (TFG). Os estágios 1 a 4 correspondem ao tratamento conservador, como 

mostra o Quadro 1. No estágio 5, o paciente já é direcionado à terapia renal substitutiva. 

As terapias renais substitutivas podem ser: transplante renal, diálise peritoneal ou 

hemodiálise (HD), sendo a HD a mais comum delas. Porém, a indicação do tratamento é 

individualizada e está relacionada ao estado clínico do paciente (NKF, 2012). 
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Quadro 1 - Classificação dos Estágios da DRC 

 

TFG: taxa de filtração glomerular. 

 

Fonte: NKF-KDOQI, 2012. 

  

Assim, são encaminhados para a diálise pacientes que apresentam sintomas de 

uremia ou aqueles em que o tratamento conservador não é capaz de manter a qualidade 

de vida sem prejuízo do seu estado nutricional ou agravamento das complicações da 

uremia (Canziani et al., 2005). 

 

2.2 EPIDEMIOLOGIA 

Estima-se hoje que 11% da população adulta americana apresenta DRC, estando 

ela associada a taxas elevadas de morbimortalidade, redução da qualidade de vida e 

elevação de custo para o sistema de saúde (Ronksley et al., 2012). 

A DRC tem recebido cada vez mais atenção da comunidade científica 

internacional, já que sua elevada prevalência vem sendo demonstrada em estudos 

recentes (Kovesdy et al, 2010; Krane et al., 2011; Ash et al., 2014). Particularmente 



 22 

significante é a análise transversal do National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES, 2004), conduzida entre 1999 e 2004, que envolveu uma amostra 

representativa da população de adultos não institucionalizados dos EUA, com 20 anos 

de idade ou mais (n = 13.233). A prevalência da DRC foi determinada com base na 

presença de albuminúria persistente (> 30 mg/g) e diminuição na TFG estimada usando 

a equação abreviada do estudo Modification of Diet in Renal Disease (MDRD). Essa 

análise revelou que aproximadamente 13% da população adulta dos EUA tem DRC nos 

estágios 1 a 4 (NHANES, 2004). 

No Brasil, estudos epidemiológicos abrangentes sobre DRC que empregam a 

nova definição da doença ainda não foram realizados. Entretanto, um estudo sobre 

tratamento renal substitutivo baseado em dados coletados em 2012 revelou que havia 

97.586 pacientes em diálise no Brasil e que a maior prevalência de DRC em tratamento 

dialítico ocorria na população entre 19 e 64 anos de idade (63,6%) e do sexo masculino 

(57,7%) (SBN, 2012). Demonstrou-se em 2009 que as taxas de prevalência de pacientes 

em diálise variavam de acordo com as regiões do Brasil. Foram de 165 e 465 pacientes 

por milhão de pessoas, no nordeste e no sul do país, respectivamente. O número 

estimado de pacientes que iniciaram o tratamento foi de 27.612 e a taxa anual de 

mortalidade bruta foi de 17,1% (Sesso et al., 2010). 

Já nos estágios finais (estágio 5), a prevalência da DRC ficou em torno de 5%, 

baseando-se nos dados de NHANES 1999-2004 e em estudos realizados na China, 

Austrália e Índia (Stenvinkel, 2010). 

De acordo com o Censo de Diálise de 2012 (SBN, 2012), nos últimos 10 anos o 

número de pacientes em tratamento dialítico duplicou, passando de 48.806 pacientes em 

2002 para 97.586 pacientes em 2012 (segundo dados do IBGE de 2012) (SBN, 2012). 
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Enquanto o número de brasileiros nos diferentes estágios pré-diálise da DRC não 

é conhecido com exatidão, análise dos dados laboratoriais de adultos utilizando a nova 

definição de DRC revelou que 2,3% dos indivíduos avaliados tinham 

TFG <45 mL/min/1,73 m
2
 ou DRC nos estágios 3B, 4 e 5. Extrapolando-se esses 

resultados para a população adulta brasileira, sugere-se que cerca de 2,9 milhões de 

brasileiros teriam um terço ou menos da TFG dos indivíduos saudáveis (Fernandes et 

al., 2010). 

 

2.3 TRATAMENTO CONSERVADOR 

 O tratamento conservador da DRC inclui abordagens convencionais de controle 

da progressão da doença, sendo o controle e o tratamento da HAS as melhores terapias 

viáveis para retardar a progressão da DRC (Fassett, 2014). Estudos com idosos têm 

demonstrado que a manutenção da pressão arterial normal pode reduzir tanto os eventos 

cardiovasculares quanto a taxa de perda da função renal, quando comparados com 

aqueles que não alcançaram a pressão arterial normal (Bakris et al., 2000). 

Dentre as recomendações dietéticas para o controle da pressão arterial, está a 

restrição de sal, que embora seja abrangente a toda população tem seus valores de 

referência estudados apenas na DRC (McMahon et al., 2012; McMahon et al., 2013). 

Em um ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, McMahon et 

al. (2013) observaram que a restrição da ingestão de sal reduziu significativamente a 

pressão arterial e a proteinúria, contribuindo para a redução da progressão da DRC, 

quando comparada à dieta rica em sal. 
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 O controle da dislipidemia também é importante no tratamento conservador da 

DRC, embora o uso de estatinas nessa população ainda permaneça controverso (Fassett, 

2014). 

No que concerne à nefropatia diabética, as principais recomendações para seu 

controle são o controle da glicose sanguínea e da pressão arterial e o uso de inibidores 

da enzima conversora de angiotensina e de bloqueadores do receptor de angiotensina 

(mas não a combinação desses agentes) (Fassett, 2014). O controle da anemia e a terapia 

com bicarbonato são estratégias comumente empregadas nessa população, a fim de 

neutralizar a deficiência relativa de eritropoetina e a acidose metabólica, 

respectivamente (Fassett, 2014). 

No tratamento conservador, a restrição proteica é uma das mais importantes 

propostas terapêuticas, uma vez que está associada ao retardo na progressão da DRC. A 

ingestão excessiva de proteína por esses pacientes leva ao acúmulo de toxinas urêmicas, 

enquanto a ingestão insuficiente leva à perda de massa magra e à desnutrição (Ash et 

al., 2014; NKF/KDIGO, 2012). Os benefícios da restrição dietética de proteína incluem 

a redução do acúmulo de produtos finais do metabolismo que podem conduzir à redução 

do apetite e ao estímulo à perda de proteína muscular, complicações comuns na DRC 

(NKF/KDIGO, 2012). 

Além disso, a restrição proteica pode promover benefícios adicionais sobre a 

prevenção e tratamento do hiperparatireoidismo secundário, acidose metabólica, 

intolerância à glicose, dislipidemia e hipertensão arterial (Fouque & Aparicio, 2007; 

Ikizler et al., 2009). 

As recomendações nutricionais específicas para o período de tratamento 

conservador da DRC são resumidas no Quadro 2. 
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Quadro 2. Principais recomendações nutricionais no tratamento conservador da DRC 

Nutrientes Recomendações 

Proteína 0,8 g/Kg/dia 

Energia (VET) 30 a 35 Kcal/Kg/dia 

Carboidratos 55 a 65% do VET 

Lipídios 30 a 35% do VET 

Sódio <2 g / dia (equivalente a <5 g de sal) 

Potássio 40 a 70 mEq/dia 

Fósforo 5 a 10 mg/Kg/dia 

Fonte: NKF/KDIGO, 2012 

 

 A importância do adequado manejo da DRC durante o período de tratamento 

conservador está em prevenir ou minimizar os efeitos e consequências naturais impostas 

pela doença. 

 

2.4 COMPLICAÇÕES DA DRC 

Independentemente de sua causa, a DRC tem complicações resultantes da 

diminuição da função renal: anemia, HAS, dislipidemias, acidose metabólica, doença 

óssea, inflamação, estresse oxidativo e desnutrição, que tem sido descrita como Protein-

Energy Wasting (PEW) consistindo em anorexia, aumento do gasto energético e redução 

no estoque de proteína, caracterizado pela redução sérica de albumina e perda de peso e 

massa muscular. Todos os componentes individuais desta síndrome representam fatores 

de risco para elevada mortalidade em pacientes com DRC (Mak et al., 2011). As causas 

e consequências da síndrome PEW, são demonstradas na Figura 2. 



 26 

 

Figura 2. Modelo conceitual da etiologia e das consequências da PEW na DRC. 

DCV: doenças cardiovasculares; HPT: hiperparatireoidismo; GH: hormônio do crescimento 

Fonte: Adaptado de Ikizler et al., 2013 

A DRC está relacionada a diversas alterações sistêmicas, metabólicas e 

hormonais, dentre as quais estão a inflamação crônica e o estresse oxidativo (Fouque et 

al., 2008; Lee et al., 2011; Zanetti et al., 2011). 

 

2.5 INFLAMAÇÃO 

De maneira geral, considera-se como inflamação a resposta do organismo a 

qualquer tipo de agressão capaz de lesionar células ou tecidos. Diversos tipos de tecidos 

têm essa resposta padrão que, por sua vez, é mediada por diferentes substâncias 

produzidas pelas células lesionadas, citocinas pró-inflamatórias e por células do sistema 

imune próximas ao local da agressão (Tracey, 2002). Quando a ativação do sistema 

imune  acontece de forma exacerbada, o organismo perde a tolerância aos componentes 

do próprio tecido, os quais se tornam antigênicos (Moss et al., 2004). 
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A inflamação é uma condição frequente em pacientes com DRC e diversos 

fatores podem causar o aumento dos níveis séricos de citocinas pró-inflamatórias nesses 

pacientes, entre os quais a redução da função renal, a sobrecarga de volume, o estresse 

oxidativo, a redução dos níveis de antioxidantes, o aumento da susceptibilidade às 

infecções e presença de outras co-morbidades (Cheung et al. 2010). 

As citocinas são proteínas solúveis, de baixo peso molecular, secretadas pelos 

leucócitos e por outras células do organismo. Atuam como mensageiras do sistema 

imune em resposta aos estímulos antigênicos, dentre eles os decorrentes de infecção, 

tumores ou estresse. Existem diversos tipos de citocinas, dentre as quais podem ser 

citadas o TNF-α, as interleucinas (IL-6, IL-8, IL-9, IL-10, entre outras), os interferons e 

os fatores de estimulação de colônias (Garcia et al., 2002). 

Elas tanto podem exercer funções pró-inflamatórias (TNF-α, IL-6, IL-18 e INF-

γ) como anti-inflamatórias (IL-4, IL-10, IL-13 e TGF-ß). Sendo assim, é mais 

importante que exista equilíbrio entre essas citocinas de funções opostas do que 

quantidade específica de determinada citocina (Carrero et al., 2009). 

Dentre os estímulos para síntese das citocinas está o fator de transcrição nuclear 

B (NF-B), um complexo proteico com ação descrita em diversas células que 

compõem os organismos complexos e que atua como fator de transcrição nas respostas 

inflamatórias. Este fator apresenta uma gama de ação superior a todos os fatores de 

transcrição até então caracterizados. Essa superioridade deve-se aos variados estímulos 

que o ativam, bem como aos inúmeros genes e fenômenos que regula (Isaias, 2000; 

Wellen & Hotamisligil, 2005; Pedruzzi et al., 2012). 

NF-кB é um complexo proteico composto por homo ou heterodímeros de um 

grupo de cinco genes a saber: p65 (RelA), RelB, c-Rel, NF-кB1 (p50 e seu precursor 
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p105) e NF-кB2 (p52 e seu precursor p100). Proteínas NF-кB exibem homologia 

estrutural com a oncoproteína retroviral r-Rel com aproximadamente 300 aminoácidos 

chamados domínio de homologia Rel (RHD) (Gloire e Piette, 2009). NF-кB é um fator 

de transcrição redox sensível vital que é ativado por ampla gama de estímulos. Após a 

ativação, NF-кB regula a transcrição de inúmeros genes, muitos dos quais estão 

associados com inflamação (Antunes e Han, 2009). Quando o fator NF-кB é ativado 

pelo estresse oxidativo, várias citocinas pró-inflamatórias como fator de necrose 

tumoral-alfa (TNF-α) e interleucinas (IL)-1β, IL-2, IL-6 e IL-12 são produzidas em 

excesso (Himmelfarb, 2004; Kim et al., 2010). 

O NF-B regula a transcrição de amplo conjunto de genes, dentre os quais os 

associados à inflamação, às citocinas inflamatórias, como TNF-α, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-

12 e às moléculas de adesão de leucócitos, como E-Selectin, ICAM-1 e VCAM-1. Na 

ausência de estímulos, o NF-B permanece no citoplasma, acoplado à proteína inibidora 

IκB. Na presença de certos estímulos, tais como estresse oxidativo resultante da 

superprodução de espécies reativas de oxigênio (EROs), citocinas pró-inflamatórias 

(TNF-α) e mitógenos, a proteína IB é rapidamente fosforilada pela IB cinase (IKK), o 

que resulta na dissociação do NF-B e na sua subsequente translocação para o núcleo da 

célula, onde irá promover suas ações nos genes alvo, atuando na inflamação, imunidade, 

apoptose, proliferação e diferenciação celular (Figura 3) (Pedruzzi et al., 2012). 
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Figura 3. Ativação do NF-κB e subsequente translocação ao núcleo com 

produção de marcadores inflamatórios 

 
IkB: proteína acopladora (repressora); NF-κB: Fator Nuclear kappa B; EROs: Espécies Reativas de 

Oxigênio; TNF-α (Fator de Necrose Tumoral alfa), IL-1β, IL-2, IL-6, IL-12 (Interleucinas 1 beta, 2, 6 e 

12): citocinas pró-inflamatórias; E-selectin (Molécula de Adesão de Células Endoteliais), ICAM-1 

(Molécula de Adesão Intercelular 1) e VCAM-1 (Molécula de Adesão de Células Vasculares 1): 

moléculas de adesão; 

 
Fonte: Adaptado de Pedruzzi et al., 2012 

 

Devido à sua característica de ser ativado por citocinas inflamatórias e de 

acarretar o aumento da produção das mesmas, o NF-κB contribui para o ciclo vicioso da 

inflamação crônica. 

No que concerne à DRC, observou-se que o aumento na atividade do NF-κB 

leva à infiltração de macrófagos e no acionamento de outros mecanismos inflamatórios 

que dão origem à fibrose intersticial (Tamada et al., 2006).  

O aumento dos níveis de IL-6 já está bem documentado em pacientes com DRC, 

nos quais esta citocina parece agir diretamente como promotora da aterosclerose, 

participando ativamente nos processos de calcificação vascular e disfunção endotelial 

(Stenvinkel et al., 2002; Honda et al., 2006). Dentre os biomarcadores de inflamação, a 

IL-6 parece ser a que mais se associa à mortalidade, sendo forte preditor de mau 

prognóstico (Stenvinkel et al., 2005; Tripepi et al., 2005; Honda et al., 2006). 
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O TNF-α é um potente agente pró-inflamatório que regula diversas funções dos 

macrófagos. É liberado rapidamente após um trauma ou infecção e um dos mediadores 

mais abundantes nos tecidos inflamados. Sua principal função é a de orquestrar a 

produção em cascata das citocinas pró-inflamatórias. Adicionalmente, o TNF-α também 

aumenta os níveis dos mediadores lipídicos de sinalização, como as prostaglandinas e o 

fator de ativação plaquetária. Baseado nisso, o TNF-α tem sido proposto como o 

mediador central na ativação e recrutamento inflamatório celular, o que implica em 

papel crítico no desenvolvimento de diversas doenças inflamatórias crônicas (Clark, 

2007). O TNF-α parece induzir a mineralização de células vasculares calcificantes in 

vitro (Morena et al., 2006; Mangan et al., 2007; Matsubara et al., 2009). Portanto, 

parece existir, através da inflamação, interação ativa entre a calcificação vascular e a 

aterosclerose, uma vez que a calcificação vascular é parte do processo aterosclerótico 

(Carrero et al., 2009). 

As evidências apontam ainda que citocinas inflamatórias como IL-6 e TNF-α, 

são capazes de induzir o catabolismo proteico, aumentando a expressão do gene da 

ubiquitina no músculo esquelético, estimulando assim a proteólise através da via 

ubiquitina-proteassoma dependente de ATP. Além disso, a inflamação também ativa a 

via do NFκB, que é controlada pelo complexo Iκβ cinase (IKK), uma via de sinalização 

associada ao catabolismo muscular. A inflamação parece induzir, ainda, a perda de 

massa muscular por outros mecanismos: indução de lipólise, aumento do gasto 

energético, resistência à insulina e supressão do apetite, contribuindo todos para a 

síndrome PEW (Carrero et al., 2007; Fouque et al., 2008; Carrero et al., 2009; Zhang et 

al., 2009; Mak et al., 2011).  

Outro importante marcador inflamatório comumente aumentado em estados de 

inflamação crônica como a DRC é a proteína C reativa (PCR). Numerosos estudos têm 
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demonstrado que níveis elevados de PCR circulante são preditores de mortalidade nos 

estágios finais da DRC (Wang et al., 2003), tendo sido considerado fator de risco 

independente (Knight et al., 2004; Menon et al., 2005). 

Diversas citocinas inflamatórias, como IL-1, IL-6 e TNF-α, estimulam a 

produção hepática de PCR que, por sua vez, se associa a numerosos fatores de risco 

cardiovascular, como a resistência à insulina, estresse oxidativo, disfunção endotelial e 

calcificação vascular (Cheung et al., 2010). A PCR também está relacionada à atividade 

da IL-6, cujos níveis dependem do estímulo da IL-1 e do TNF-α (Cheung et al., 2010). 

Em relação ao tecido renal, especificamente, a inflamação participa de forma 

ativa nos mecanismos de progressão da lesão renal em doenças de diversas etiologias 

(Cheung et al., 2010). 

Quando a porção glomerular é lesionada de forma persistente, instala-se a 

hipertensão capilar, que aumenta a filtração glomerular e diminui a sua seletividade, 

permitindo a passagem de proteínas para o fluido tubular. Essa proteinúria aumenta a 

produção de angiotensina II e promove a liberação de mediadores inflamatórios, tais 

como, citocinas e quimiocinas, que induzem o acúmulo de células mononucleares no 

interstício renal. Há recrutamento de macrófagos e linfócitos T, que desencadeiam a 

resposta imune e, consequentemente, produzem nefrite intersticial, que se configura 

pela lesão da membrana basal das células tubulares e pela transformação das células da 

transição epitelial-mesenquimal em fibroblastos intersticiais. Estes produzem colágeno 

que lesiona os vasos e os túbulos renais, acabando por determinar a formação de tecidos 

de cicatrização (Cheung et al., 2010). 

As causas da inflamação na DRC encontram-se resumidamente listadas no 

quadro abaixo (Quadro 3) (Cheung et al., 2010). 
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Quadro 3. Causas da inflamação na DRC 

   Redução da TFG 

   Redução do clearance ou aumento da produção de citocinas 

pró-inflamatórias 

   Sobrecarga de volume 

   Estresse oxidativo 

   Comprometimento do estado nutricional e da ingestão alimentar 

   Oscilação na composição corporal 

   Toxinas urêmicas 

   Infecção 

Fatores genéticos e epigenéticos 
             TFG: Taxa de Filtração Glomerular 

Como visto no quadro acima, o estresse oxidativo é uma das causas da 

inflamação nas pacientes com DRC. De fato, as espécies reativas de oxigênio (EROs) 

são, quando produzidas em excesso, ainda capazes de ativar de forma exacerbada o NF-

B (Glezer et al., 2000). Com a liberação de citocinas ocorre aumento da produção de 

EROs, formando-se, como já mencionado, um ciclo vicioso entre estresse oxidativo e 

inflamação (Vaziri, 2004). 

 

2.6 ESTRESSE OXIDATIVO 

O EO é caracterizado por aumento da produção de pró-oxidantes (EROs - 

espécies reativas de oxigênio) e por concomitante redução na capacidade antioxidante 

(Figura 4) (Vaziri, 2004; Kim et al., 2010). 
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Figura 4. Estresse Oxidativo: desequilíbrio entre a capacidade antioxidante 

(AOX) e a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) 

Fonte: Adaptado de Saldanha et al., 2013 

 

A formação de EROs ocorre mediante a ação catalítica de enzimas, durante os 

processos de transferência de elétrons no metabolismo celular (fatores endógenos) e 

pela exposição a fatores exógenos (Quadro 4). Contudo, na condição pró-oxidante, a 

concentração dessas EROs pode aumentar, devido à maior geração intracelular ou ainda 

pela deficiência dos mecanismos antioxidantes (Cerutti, 1991; Mailloux et al., 2013). 

 

Quadro 4. Fontes endógenas e exógenas de geração de EROs 

 

Fontes Endógenas Fontes Exógenas 

Respiração aeróbica Ozônio 

Inflamações Radiações gama e ultravioleta 

Peroxissomos Medicamentos 

Enzimas do citocromo P450 Alimentos pró-oxidantes 

Outras enzimas (ex.: NADP oxidase) Cigarro 
Fonte: Cerutti, 1991 

 

O desequilíbrio entre os fatores pró-oxidantes e os níveis de antioxidantes que se 

observa no EO favorece a pró-oxidação em células e tecidos, resultando na modificação 

de lipídeos, proteínas e DNA. Tais modificações celulares ou moleculares são chamados 

de dano oxidativo (Himmelfarb, 2008). 
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Deste modo, os pró-oxidantes causam ou promovem a oxidação. Já os 

antioxidantes são moléculas que inibem a formação de pró-oxidantes e/ou a oxidação. A 

ocorrência do estresse oxidativo moderado acompanha-se frequentemente do aumento 

das defesas antioxidantes enzimáticas, mas a produção de grande quantidade de EROs 

pode sobrepujar estas defesas e causar dano e morte celular (Himmelfarb, 2008). 

A redução da capacidade antioxidante pode-se dever à diminuição dos níveis de 

enzimas antioxidantes e/ou a defeitos na expressão de seus genes. A ingestão deficiente 

de antioxidantes (vitaminas E, C e D, flavonóides e carotenóides) e de micronutrientes 

necessários (ferro, cobre, zinco, selênio) ao bom funcionamento das enzimas 

antioxidantes (catalase, SOD, GPx) resulta no acúmulo de pró-oxidantes (EROs), 

levando ao EO (Himmelfarb, 2008). 

O EO também pode resultar do aumento da produção de EROs a partir de 

exposição a toxinas (p. ex., fumaça de cigarro) e da ativação de enzimas endógenas (p. 

ex., NADP oxidase) (Glezer et al., 2000). 

A seguir descreveremos os principais oxidantes e antioxidantes envolvidos no 

EO. 

Radicais livres 

O RL é um átomo ou molécula com um único elétron não emparelhado, tal como 

ocorre com o óxido nítrico (
•
ON), superóxido (O2

•-
), radical hidroxila (

•
OH) e radical 

peróxido lipídico (LOO
•
). O oxigênio molecular (O2) não é um RL, apesar de ter dois 

elétrons desemparelhados em dois orbitais diferentes. O O2, no entanto, reage 

rapidamente com a maioria dos RLs, formando outros RLs ainda mais reativos, que 
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causam oxidação seletiva em lipídeos, proteínas e/ou moléculas de DNA (Halliwell & 

Gutteridge, 2007). 

Durante o metabolismo aeróbio em células normais, são geradas de 30 a 32 

moléculas de trifosfato de adenosina (ATP) a partir de uma molécula de O2. Durante 

este processo, o O2 é reduzido em água (4 elétrons reduzidos) (Figura 5). Além disso, o 

O2 é um cofator essencial em muitas oxidações biológicas e no metabolismo de 

fármacos catalisados por monoxigenases ou oxidases de função mista (p. ex., o 

citocromo P450) (Halliwell & Gutteridge, 2007). 

 

Figura 5. Reação do metabolismo aeróbico 

Fonte: Adaptado de Halliwell & Gutteridge, 2007 

 

Em estado de equilíbrio, as células usam o O2 para produzir ATP e água sem 

quaisquer subprodutos tóxicos ou EROs (Figura 6). Em condições fisiopatológicas ou 

durante a disfunção mitocondrial, há danos na mitocôndria que levam a alterações nos 

mecanismos de transporte de elétrons na cadeia respiratória, acarretando a formação de 

EROs (p. ex., ânion superóxido - O2
•–

) pela redução de apenas um elétron de O2 

(Halliwell & Gutteridge, 2007, Bratic & Larsson, 2013). 

O peróxido de hidrogênio (H2O2) é outro precursor de RLs. Na Reação de 

Fenton íons metálicos redox (Fe
+2 

ou Fe
+3

 ou Cu
+
) reagem com o H2O2 e geram 

•
OH. O 

O2 O2
-

1e-
H2O2

1e-

2H+

1e- 1e-
OH H2O
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H2O2 não é considerado um RL verdadeiro, mas é capaz de atravessar a membrana 

nuclear e induzir danos nas moléculas de DNA, por meio de reações enzimáticas 

(Anderson, 1996). 

 

Figura 6. Processo de formação de ATP na mitocôndria 

Fonte: http://thinkbio.files.wordpress.com/2011/12/f7-261.jpg 

 

Em termos de reatividade com constituintes biológicos (ácidos nucleicos, 

proteínas e lipídios), o 
•
OH é o mais reativo, mas a meia-vida desta espécie, na presença 

da maioria dos constituintes biológicos, é extremamente curta (9 a 10 segundos) 

(Beckman et al., 1990). 

O O2
• –

 é muito menos reativo e muito mais seletivo. O seu tempo de meia-vida 

em sistemas biológicos é de alguns segundos, e o O2
• –

 reage rapidamente com outras 

moléculas de superóxido (reação de auto-dismutação) para formar H2O2 (Beckman et 

al., 1990). 
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Outra reação biológica importante é a reação controlada por difusão entre O2
•- 

e 

•
ON (reação radical - radical) para formar um oxidante muito potente e que é uma 

espécie reativa de nitrogênio (ERNs), o peroxinitrito, cuja meia-vida é de segundos 

(Beckman et al., 1990). 

Na reação controlada por difusão para formar o peroxinitrito, quanto maior for o 

valor da constante de velocidade, maior é a probabilidade de as duas espécies reagirem 

para formar o produto. Assim, quando estas duas espécies (O2
•-
 e 

•
ON) formam-se nas 

células, elas reagirão por causa da maior taxa constante, não obstante a presença de 

captadores de radicais e enzimas antioxidantes (Beckman et al., 1990). O H2O2 é 

relativamente estável (meia-vida de meses), quando protegido contra a luz e 

contaminação por traços de metais. O H2O2 é, no entanto, rapidamente destruído por 

enzimas antioxidantes (catalase, GPx) (Miyata et al., 2000). 

Outro tipo de ERO imunologicamente relevante é o ácido hipocloroso (HOCl ou 

água sanitária), formado a partir da oxidação do ânion cloreto pela 

mieloperoxidase/H2O2-dependente. O HOCl tem reatividade intermediária, ou seja, é 

mais reativo do que H2O2, mas consideravelmente menos reativo que os 
•
OH (Grisham 

& Granger, 1989). 

A Figura 7 demonstra o processo de produção e metabolismo das EROs (Ruiz et 

al., 2013). 
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Figura 7. Produção e metabolismo das EROs 

Fonte: Adaptado de Ruiz et al., 2013 

 

Existem várias fontes enzimáticas de O2
•-
, H2O2 e oxidantes derivados. A xantina 

oxidase reduz um elétron de oxigênio, tendo também mecanismo de redução de dois 

elétrons, que leva à formação de O2
•- 

ou H2O2 como intermediário primário. Durante 

este processo, a xantina é convertida em ácido úrico. Outras enzimas que têm sido 

propostas como capazes de gerar EROs são: o citocromo P-450, a cicloxigenase e a 

lipoxigenase. No entanto, essas enzimas não são sistemas típicos de geração de EROs, 

já que sua propriedade não é gerar O2
• - 

e H2O2 como espécies reativas primárias durante 

sua atividade catalítica. Por exemplo, a lipoxigenase oxida o ácido linoleico para gerar 

produtos derivados de lipídios biologicamente ativos e, a cicloxigenase forma 

prostaglandina a partir do ácido araquidônico (Grisham & Granger, 1989). 

Em contraste, as NADPH oxidase (NOX) constituem uma família de enzimas 

que geram EROs (O2
•-
ou H2O2) como espécies primárias durante o metabolismo 

catalítico de oxigênio. Também já se observou que a NOX fagocitária produz EROs 

para matar bactérias. Na maioria das doenças inflamatórias e infecções, o reforço da 

•  Mitocôndria 

•  Retículo 

endoplasmático 

•  Ciclooxigenase 

•  Lipooxigenase 

•  NOS desacoplada 

•  NAD(P)H oxidase 

•  Xantina oxidase 

•  Citocromo P450 
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formação de EROs ocorre predominantemente por ativação da NOX (Streeter et al., 

2012). 

A NOX não é uma única enzima, mas sim um complexo multienzimático 

(Figura 8). Várias isoformas de NOX estão expressas nas células de mamíferos. O 

NADPH é o doador de elétrons para todas as isoformas de NOX (NOX 1-5). Cada uma 

destas isoformas contém uma subunidade catalítica e várias subunidades reguladoras 

localizadas nos compartimentos citosólico e membranoso. Os vários componentes são 

montados na membrana plasmática em uma NOX funcionalmente ativa que transfere 

elétrons a partir de NADPH para produzir O2
•-
 ou H2O2. Deste modo, a sua única função 

conhecida é a geração de EROs (Streeter et al., 2012).  

 

 
 

Figura 8. Isoformas da NOX 

NOX: NADPH Oxidase 

Fonte: Altenhöfer et al., 2012 

 

As EROs são sinalizadores celulares, mas também funcionam como “gatilhos” 

para diversas doenças, causando diferentes tipos de lesões celulares (Altenhöfer et al., 

2012). Porém, não são usados para avaliar clinicamente o EO, pois possuem meia-vida 

curta. Podem ser medidos por diferentes compostos oxidados estáveis, como os 

decorrentes de peroxidação lipídica, glicação avançada, ou da oxidação de ácidos 
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nucleicos e pela ação das enzimas antioxidantes, dentre as quais estão a SOD, catalase e 

GPx (Miyata et al., 2000). 

 

Danos oxidativos às proteínas 

As EROs podem alterar diretamente as proteínas, através da oxidação de 

aminoácidos, acarretando perda progressiva de suas propriedades metabólicas, 

enzimáticas e imunológicas (Bianchi et al., 2003). 

As modificações proteicas causadas pelas EROs geram uma série de alterações 

biológicas, como resposta inflamatória, secreção de citocinas pró-inflamatórias por 

macrófagos, estímulo à agregação plaquetária e proliferação de células musculares lisas 

dos vasos. Neste contexto, o EO tem sido considerado importante fator associado à 

inflamação, perfusão tecidual alterada, disfunção endotelial, aterogênese e doença 

cardiovascular em pacientes com DRC (Muscaritoli et al., 2009). 

As proteínas, enquanto alvos potenciais do estresse oxidativo causado pela 

uremia, podem sofrer mudanças qualitativas importantes. Elas podem ser diretamente 

modificadas pelas EROs que levam à oxidação dos aminoácidos, e podem ser 

indiretamente modificadas por reações com compostos carbonil produzidos pela glico-

oxidação e peroxidação lipídica. Além disso, os tióis podem reagir com a homocisteína, 

levando à homocisteinilação. Finalmente, a tirosina pode ser oxidada pela 

mieloperoxidase levando à formação de produtos da oxidação avançada de proteínas 

(AOPP) (Bargnoux et al., 2009). 
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Danos oxidativos às bases de DNA 

Nem todas as EROs reagem com as bases do DNA ou com a desoxirribose. No 

entanto, 
•
ON e O2

• -
 reagem ambos com as bases do DNA. A principal consequência de 

dano oxidativo às bases de DNA é a mutação causada pela transição A ↔ G e T ↔ C e 

pela transversão G ↔ C e A ↔ T. Estas mutações, se não reparadas, podem levar a 

mudanças na expressão do gene da proteína (Sung et al., 2013). 

Danos oxidativos aos lipídios  

Os lipídios (contendo ligações duplas conjugadas) sofrem peroxidação na 

presença de EROs, ERNs e O2. O ácido araquidônico, com quatro ligações duplas, é 

mais facilmente oxidado do que o ácido linolênico (três ligações duplas) e o ácido 

linoleico (duas ligações duplas). O ácido oleico, com uma única ligação dupla, não é 

peroxidado. Durante esta reação de oxidação em cadeia, várias moléculas de lipídios são 

oxidadas (Schopfer et al., 2011; Sung et al., 2013). As EROs podem reagir com as 

duplas ligações dos ácidos graxos poliinsaturados (AGPI) para formar hidroperóxidos 

lipídicos (Sung et al., 2013). 

O peroxinitrito é gerado pela reação entre o ON e as EROs e tem diversas ações 

vasculares desfavoráveis. Apesar da disponibilidade reduzida de ON, o aumento da 

produção de produtos finais da glicação avançada soma-se ao potencial aterogênico da 

insuficiência renal. Nesse sentido, as avaliações de hidroperóxidos lipídicos, juntamente 

com as de aminoácidos nitrados, servem como excelentes marcadores de estresse 

oxidativo celular e tecidual, devido à sua estabilidade (Sung et al., 2013). 

O malondialdeído é um produto de oxidação secundário, resultante da 

hidroperoxidação dos AGPIs, que tem demonstrado efeitos citotóxicos e mutagênicos, 
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podendo estar envolvido na patogênese de diversas doenças crônicas, como a DRC 

(Sung et al., 2013). 

Outros marcadores de oxidação lipídica são o hidroxinonenal (HNE), os 

produtos finais da lipoxidação avançada (ALE), o ácido hidroxioctadecadienoico 

(HODE) e o isoprostano F2 e as isolvuglandinas. Esses marcadores apareceram em 

elevadas concentrações em pacientes com DRC em HD (Morena et al., 2005). 

O estresse oxidativo provoca inflamação por vários mecanismos, incluindo 

ativação do fator de transcrição kappa B (NF-kB), o que leva ao recrutamento e ativação 

de células imunes. A inflamação, por sua vez, provoca o estresse oxidativo através da 

produção de espécies reativas de oxigênio, nitrogênio e halógenos por ativar leucócitos 

e células residentes. Juntos, esses eventos promovem o dano tecidual por causar 

apoptose, necrose e fibrose (Aminzadeh et al., 2013). 

 

2.7 NF-КB E DOENÇA RENAL CRÔNICA 

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

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

acidente vascular cerebral, e a própria DRC. Isso porque o NF-кB pode ser rapidamente 

induzido em resposta a diversos estímulos extracelulares, sem a necessidade de nova 

síntese de proteína ou mRNA (RNA mensageiro), bem como, por ser fator de 

transcrição que regula toda uma rede pró-inflamatória, além dos genes reguladores da 

apoptose. Nesse sentido, a modulação de NF-кB acaba sendo vista como importante 

oportunidade terapêutica em doenças aonde a inflamação conduz ao mau prognóstico 

(Rangan et al., 2009). Além disso, o NF-кB pode ser encontrado em quase todos os 

tipos de células, incluindo as do rim, onde de fato, componentes do sistema NF-кB são 
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altamente expressos em pacientes com DRC, apresentando papel patogênico na 

mediação da inflamação crônica nesta doença (Rangan et al., 2009; Kim e Vaziri, 2010; 

Bolati et al., 2013). A gravidade da lesão glomerular e tubulointersticial e a perda da 

função renal estão diretamente relacionadas à quantidade de células inflamatórias 

presentes no interstício. Além disso, experimentos com animais sustentam a hipótese de 

que o NF-кB tem papel patogênico nos eventos celulares que fundamentam a 

progressão da DRC (Sakural et al., 1996; Donadelli et al., 2000).  

O reconhecimento de que EROs podem estimular vias inflamatórias de 

sinalização vem com importantes consequências clínicas e terapêuticas. Aumento na 

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

oxidativo para a célula, podendo levar à ativação redox sensível e expressão de genes 

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

oxidativo, através das EROs desencadeia a ativação do NF-кB, que por sua vez, induz 

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

inflamação aguda, como a proteína C reativa; 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). 

Pacientes com DRC possuem elevados níveis de marcadores inflamatórios que 

se agravam após o início do tratamento dialítico. Além disso, a biocompatibilidade de 

membranas, a contaminação do dialisato por endotoxinas, infecção do acesso venoso, 

acidose metabólica, o próprio estresse oxidativo dentre outros presentes nos pacientes 

com DRC, contribuem ainda mais para a inflamação (Ikizler et al., 2008; Cheung et al., 

2010) (Figura 9).  
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Figura 9. Causas de Inflamação na DRC avançada  

Fonte: Ikizler, 2008 

 

 A DRC avançada está associada à inflamação crônica, evidenciada pelos 

elevados níveis de diversas citocinas pró-inflamatórias como: IL-6, TNF-α e níveis 

alterados de Proteína C reativa (Oberg et al., 2004; Barros et al., 2013;  Lobo et al., 

2013). 

A IL-6, é uma proteína de 26 kDa importante na regulação de respostas 

inflamatórias e é expressa em diversos tipos de células, incluindo 

macrófagos/monócitos, adipócitos, células T, células da musculatura lisa, células 

endoteliais e fibroblastos. Durante infecção, injúria ou processo imunológico, 

virtualmente todos os tecidos e tipos celulares do corpo expressam IL-6. Esta citocina é 

considerada crucial na ativação e proliferação de linfócitos, diferenciação de células B, 

no recrutamento de leucócitos, na hematopoiese, na regulação da síntese de proteínas de 

fase aguda como, por exemplo, a síntese de proteína C reativa (PCR) (Fouque, 2008; 

Carrero, 2008). 
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O aumento dos níveis de IL-6 já está bem documentado em pacientes com DRC  

e parece agir diretamente promovendo aterosclerose por participar ativamente nos 

processos de calcificação vascular e disfunção endotelial (Honda et al., 2006; Dummer 

et al., 2007;  Elewa et al., 2012). Além disso, a IL-6 induz o catabolismo proteico, a 

lipólise, o aumento do gasto energético, a resistência a insulina e a supressão do apetite. 

Ao mesmo tempo, a IL-6 parece contribuir para a diminuição dos hormônios da 

tireoide, da adiponectina e da testosterona, o que também contribui para a PEW 

(síndrome chamada “protein-energy wasting” – PEW, utilizado para definir a redução 

tanto da massa magra quando da gordura corporal em pacientes renais) e para a doença 

vascular (Carrero, 2007; Fouque, 2008). Na DRC, dentre os biomarcadores de 

inflamação, a IL-6 parece estar mais associada a mortalidade, sendo forte preditora de 

prognóstico ruim (Cheung et al., 2010). Assim como a IL-6, o TNF-α também é uma 

citocina pleiotrópica produzida por vários tipos celulares, como: macrófagos, 

mastócitos, células linfoides, células endoteliais, células do miocárdio, tecido adiposo, 

fibroblastos e tecido neural). 

Diante da importância do NF-кB como promotor da resposta inflamatória, via 

síntese de citocinas inflamatórias, bem como do estresse oxidativo exacerbado e, essas 

complicações terem íntima relação com aumentado risco cardiovascular já bem 

estabelecido em pacientes com DRC, novos tratamentos anti-inflamatórios, capazes de 

inibir/modular NF-кB, como os antioxidantes, são necessários, de modo a minimizar os 

efeitos negativos que a inflamação e o estresse oxidativo podem ocasionar nesses 

pacientes. Recentes pesquisas voltadas para esse assunto estão sendo desenvolvidas, 

como por exemplo, estudos com o fator nuclear eritróide 2 (Nrf2). 
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2.8 SISTEMA KEAP 1–NRF2 

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

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

tais como NAD(P)H: quinona oxidoredutase 1 (NQO1) e glutationa-Stransferases 

(GSTs) (Itoh et al., 1999). 

O Nrf2 é uma proteína, contendo 605 aminoácidos, que se expressa em 

diferentes tipos de células e tecidos. A estrutura molecular do Nrf2 é composta por seis 

regiões/domínios chamados Neh 1-6 (Magesh et al., 2012) (Figura 10). Através da 

primeira região, Neh1, ocorre uma interação entre as pequenas MAFs (músculo-

fibrossarcomas) e a ligação ao DNA como um heterodímero. A região Neh2 foi 

identificada como um regulador negativo do Nrf2 para reagir com a Keap1. A Neh3, por 

sua vez, atua como um co-ativador para promover a transcrição dos ERAs. As regiões 

Neh4 e Neh5, individualmente e de forma cooperativa, agem na ligação aos elementos 

responsivos de proteínas ligantes. Finalmente, a região Neh6 também funciona como 

um controle negativo do Nrf2 (Pedruzzi et al., 2012). 

 

 

 

Figura 10. Estrutura do Nrf2 com suas 6 regiões (Neh 1-6) 
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Fonte: Magesh et al., 2012. 

 

Seu repressor citossólico, conhecido como Keap1 retém o Nrf2 no citoplasma 

das células. A Keap1 associa-se à região N-terminal da Culli3 (Cul3), uma subunidade 

do complexo ligase E3, e promove a ubiquitinação do Nrf2. A Keap1 funciona, desta 

forma, como um adaptador proteico entre o Nrf2 e a Cul3, e esta ligação promove a 

degradação contínua de Nrf2 pelo proteossoma em condições normais (Pedruzzi et al., 

2012; Magesh et al., 2012). 

Modificações oxidativas ou covalentes em algum dos resíduos de cisteína 

presentes na estrutura da Keap1 resultam na dissociação do Nrf2 de seu repressor 

citosólico (Keap1) e na sua subsequente translocação para o núcleo celular. Uma vez no 

núcleo, o Nrf2 se liga a sequências regulatórias (ERAs) localizadas na região promotora 

dos genes que codificam os antioxidantes e as enzimas detoxificantes de fase 2 (Figura 

11) (Pedruzzi et al., 2012; Magesh et al., 2012). 

A sinalização por Keap1-Nrf2 é responsável pela ativação da resposta adaptativa 

contra o EO. A ligação de Nrf2 às sequências de DNA presentes no ERA é capaz de 

induzir a transcrição de citoprotetores como os genes antioxidantes de enzimas (SOD, 

GPx, catalase). Além disso, vários outros genes citoprotetores (HO-1 e NQO-1) são 

também induzidos (Magesh et al., 2012). 
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Figura 11. Mecanismo de sinalização Keap-1 - Nrf2 

  

A indução da via de sinalização (Keap1/Nrf2/ERA) levando a maior expressão de 

enzimas antioxidantes tem sido correlacionada à grande variedade de doenças, como 

mecanismo de adaptação para lidar com o EO. Assim, o importante papel anti-

inflamatório do Nrf2 tem sido associado à sua habilidade de antagonizar os efeitos do 

NF-B (Mattson & Cheng, 2006). 

A proteína Keap1 é composta por 624 aminoácidos e tem três domínios 

principais:  

1) domínio de dimerização BTB (Broad-Complex, Tramtrack, e Bric à Brac),  

2) região intermédia (IVR) rica em cisteínas e; 

3) região com 6 repetições do domínio Kelch, local de ligação entre Keap1 e 

Nrf2.  

Keap1 contém vários resíduos de cisteína reativos que servem como sensores do 

estado redox intracelular, dentre os quais, C273 e C288, que, ligados à IVR, 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 de Nrf2. O resíduo de 
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cisteína C151, por sua vez, localizado no domínio BTB é importante para a ligação de 

Keap1 para Cul3, trabalhando como sensor de tensão. Cullin 3 (Cul3), uma subunidade 

do complexo ligase E3, interage especificamente com Keap1. Keap1 associada com a 

região Nterminal de Cul3 promove a ubiquitinação de Nrf2 em cooperação com o 

complexo Cul3-Roc1, o qual apresenta o substrato proteico ao proteassoma. Keap1 

assim funciona como uma proteína adaptadora entre Nrf2 e Cul3 e essa associação 

promove a degradação contínua de Nrf2 pelo proteassoma em condições normais 

(Figura 12). 

 

Figura 12. Nrf2 – Sistema de ubiquitinação contínua e degradação a proteossoma 

Fonte: Dinkova-Kostova e Abramov, 2015 

 

A modificação oxidativa ou covalente de tióis em alguns dos resíduos de cisteína 

resulta na dissociação de Nrf2 de Keap1 e sua translocação para o núcleo (Kim e Vaziri, 

2010; Baird e Dinkova-kostova, 2011). A translocação nuclear de Nrf2 também pode 

ocorrer através de fosforilação de alguns de seus resíduos de serina ou treonina por 

quinases, tais como a proteína quinase C, fosfatidilinositol-3-cinase (PI3K), e caseína 

quinase-2 (Kim et al.2010). No núcleo, após heterodimerização com outros fatores de 
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transcrição as pequenas Maf (fibrosarcoma musculoaponeurótico), o Nrf2 se liga às 

sequências regulatórias, denominadas elementos de resposta antioxidante ou elementos 

de resposta eletrofílico (ERA ou ERE), localizado na região promotora dos genes que 

codificam enzimas desintoxicantes de fase II ou enzimas antioxidantes (Kim et al., 

2010). 

Existem várias substâncias envolvidas na ativação de Nrf2, entre as quais 

podemos citar as EROs e insultos eletrofílicos (Kobayashi e Yamamoto, 2006), óxido 

nítrico, lipoproteína de baixa densidade oxidada (LDLox) (Ishii et al., 2004), as 

prostaglandinas (Itoh et al., 2004), entre outros (Kobayashi e Yamamoto, 2005) que 

atuam, provavelmente, inibindo a ubiquitinação de Nrf2.  

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 recente realizado por Li et al. (2012) demonstrou que essa inibição pode ocorrer 

no núcleo, ou seja, ativadores também exercem a sua função no núcleo celular. 

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

reconhecido como um dos principais mecanismos de defesa celular contra o estresse 

oxidativo e inflamação (Copple et al., 2008; Kim et al., 2010). A proteína repressora 

Keap1, essencial para a rotatividade de Nrf2, funciona como proteína adaptadora entre 

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

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 depois são reconhecidas e degradadas pelo proteassoma 

26S (Ravid e Hochstrasser, 2008). 
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A ativação do Nrf2 leva à regulação de uma série de genes antioxidantes e 

desintoxicantes, que pode ser significativo no tratamento de doenças, como câncer, 

diabetes, complicações neuro-degenerativas, cardiovasculares e pulmonares, onde o 

estresse oxidativo causa desordem no sistema Nrf2 (Jiang et al., 2010). 

 

 

2.9 DEFESA ANTIOXIDANTE 

Na tentativa de combater a oxidação celular e seus efeitos no organismo, as 

células atacam os oxidantes (O2
•-
, H2O2, LOOH) através de vários mecanismos de 

desintoxicação, como enzimas antioxidantes endógenas e antioxidantes de pequeno peso 

molecular. Paradoxalmente, este processo de exposição contínua a uma dose suave de 

oxidantes resulta, na verdade, no aumento da síntese de enzimas antioxidantes. Este 

mecanismo intrínseco pelo qual as células restauram o equilíbrio oxidante/antioxidante 

é o responsável por este efeito paradoxal (Magesh et al., 2012). 

Entre os mecanismos de defesa antioxidante no corpo há importantes enzimas a 

destacar, como a SOD, catalase, GPx, HO-1 e NQO-1. 

 

SOD: Inibição e interceptação de EROs e ERNs 

A SOD é uma metaloproteína que possui três isoformas que diferem tanto na 

composição quanto na localização celular. A primeira é a SOD citossólica, um dímero 

que contém cobre ou zinco e está presente no citoplasma e no espaço intermembranas 

mitocondrial das de células eucarióticas; a segunda isoforma é um tetrâmero que contém 

manganês, presente na matriz mitocondrial (SOD de manganês); e terceira, a SOD-EC, 
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é um tetrâmero presente no meio extracelular, semelhante à SOD citossólica 

(Gottfredsen et al., 2012). A SOD é uma enzima que catalisa a dismutação do O2
•-
, em 

oxigênio molecular e H2O2, tal como apresentado abaixo: 

2 O2
-
 + 2 H

+
 → O2 + H2O2 

A SOD é normalmente presente em concentrações micromolares nas células. 

Isso facilita a reação de catálise da dismutação de superóxido pela SOD. Com a 

diminuição dos níveis intracelulares de superóxido, a SOD poderia inibir com sucesso a 

reação entre O2
•- 

e 
•
ON e, deste modo impedir a formação de um oxidante potente, o 

ONOO
-
 (Gottfredsen et al., 2012). 

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 & Sarni, 

2003). 

Além disso, a SOD pode prevenir a libertação de íons de ferro a partir das 

enzimas de fragmentação de ferro-enxofre. Assim, a SOD pode também impedir 

indiretamente a formação de radicais 
•
OH a partir da chamada Reação de Fenton 

(Gottfredsen et al., 2012). 

No entanto, a SOD não impede a formação de H2O2. Em alguns casos, a SOD 

aumenta efetivamente a formação de H2O2 nas células. Em contraste com O2
• -

, o H2O2 é 

mais estável e pode difundir-se livremente para outros compartimentos celulares. O 

H2O2 é desintoxicado a água por outras enzimas antioxidantes, como a catalase e a GPx 

(Gottfredsen et al., 2012). 
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Catalase  

A catalase foi descrita como enzima contendo ferro em sua estrutura, pois era 

inibida quando reagia com o cianeto. De fato, a catalase contém um grupo heme. Sua 

atividade é largamente distribuída pelos tecidos, sendo mais abundante no fígado, nos 

eritrócitos e no rim (Lehninger et al., 1995). 

É uma hemeproteína citoplasmática que catalisa a redução do H2O2 a H2O e O2 

(Leite & Sarni, 2003; Barreiros et al., 2006). 

A catalase encontra-se nos peroxissomos de animais e plantas e pertence à 

subclasse das enzimas oxidorredutases, que usam o peróxido como aceitador de elétrons 

e também como doador eletrônico. A catalase é, portanto, uma peroxidase, podendo ser 

chamada de hidroperoxidase. Trata-se de uma enzima intracelular capaz de decompor o 

H2O2. A catalase reduz o H2O2 a O2 e H2O. Essa enzima é mais importante quando os 

níveis de H2O2 estão baixos (Gottfredsen et al., 2012). 

Glutationa Peroxidase (GPx) 

A GPx é a enzima antioxidante mais abundante no corpo humano. Essa enzima 

atua tanto no meio intracelular quanto extracelular em busca de moléculas de H2O2 que 

possam ter escapado à ação da catalase. Além disso, a GPx protege as membranas 

celulares contra a peroxidação lipídica, uma reação em cadeia que age enfraquecendo a 

membrana citoplasmática, podendo ocasionar a morte da célula (Atkins, 2000). 

Quando os níveis de H2O2 estão altos, quem atua é a GPx, visto que esta é 

dependente de glutationa reduzida, sendo assim a responsável por desintoxicar o H2O2. 

Durante este processo, a glutationa reduzida é oxidada, tornando-se, glutationa oxidada 

dissulfeto, que é, então, novamente reduzida pela glutationa redutase, usando NADPH 
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como cofator (Thomas & Girotti, 1999). A GPx também é responsável por desintoxicar 

os LOOH aos seus correspondentes álcoois (LOH).  

A glutationa peroxidase de hidroperóxido de fosfolipídios (PHGPx) desintoxica 

os hidroperóxidos de fosfolipídios da mesma maneira que a GPx desintoxica os 

hidroperóxidos de lipídios. No entanto, a GPx e a PLA2 (fosfolipase A2), uma enzima 

que hidrolisa hidroperóxidos de fosfolipídios e hidroperóxidos de lipídios, são também 

capazes de desintoxicar hidroperóxidos de fosfolipídios (Huber et al., 2008; Gottfredsen 

et al., 2012; Lu, 2013).  

Heme-Oxigenase 1 (HO-1) 

Embora a HO-1 tenha sido primeiramente descrita por sua ação no catabolismo 

do heme, ela se tornou muito conhecida por ter importante papel nos mecanismos de 

defesa celular, apresentando propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e 

antiapoptóticas (Son et al., 2013). 

Seus efeitos protetores são dependentes da geração de produtos de reações 

enzimáticas, tais como monóxido de carbono, biliverdina e bilirrubina (Santos, 2007; 

Son et al, 2013). 

Devido ao seu potencial antioxidante e antiinflamatório, a HO-1 tem sido 

associada à proteção contra as desordens metabólicas (Dezoti et al., 2009; Son et al., 

2013), muitas das quais podemos observar comumente na DRC. 

NADPH quinona oxiredutase 1 (NQO-1) 

A NQO-1 é uma flavoproteína dependente de FAD, amplamente distribuída, que 

promove a redução obrigatória de dois elétrons de compostos como as quinonas, 
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quinoeimines, nitroaromáticos e corantes azo, a taxas comparáveis às do NADPH ou do 

NADH. Estas reduções deprimem os níveis de quinonas e minimizam assim as chances 

de produção EROs (Dinkova-Kostova & Talalay, 2010; Gang et al., 2013).  

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 (Huber et al., 2008; Lu, 2013). 

Glutamato cisteína ligase (GCL) 

Catalisa a síntese de glutationa pela formação 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). 

UDP-glucuronosiltransferase 

Catalisa a conjugação de substâncias exógenos e endógenos com o ácido 

glicurônico. Representa 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 & Arnér, 2001). 
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Peroxirredoxinas I (PRX I) 

Também denominada tiorredoxinas peroxidases, são enzimas capazes de 

catalisar a remoção de H2O2 e peróxidos orgânicos às custas de doadores de elétrons 

tiólicos (Maia, 2003). 

 

 

Doença Renal Crônica e Nrf2  

Investigar a eficácia de ativadores e/ou moduladores do estresse oxidativo e 

inflamação em pacientes com DRC é de fundamental importância, pois há ainda poucas 

pesquisas sobre o papel do Nfr2 nos pacientes com DRC (Pedruzzi et al., 2012). 

Em pacientes em HD, Pedruzzi et al. (2015) avaliando a expressão de Nrf2 e 

NF-κB, observaram que o aumento da expressão de NF-κB acontecia ao mesmo tempo 

em que as expressões de Nrf2 e NQO-1 diminuíam. Esses resultados estão de acordo 

com achados prévios em animais. 

Em modelos animais com DRC, parece que há disfunção desse mecanismo, com 

redução da ativação de Nrf2 e consequentemente das enzimas que regula e aumento de 

NF-κB e de seus efeitos inflamatórios (Jiang et al., 2010; Kim e Vaziri, 2010). Assim, 

parece que a ativação diminuída do sistema Keap1-Nrf2 pode agravar o estresse 

oxidativo e a inflamação na DRC. 

Jiang et al. (2010) identificaram papel protetor de Nrf2 ao dano renal em ratos 

induzidos à nefropatia diabética. No estudo de Kim e Vaziri (2010), ratos com DRC 

apresentaram redução na ativação de Nrf2 e enzimas antioxidantes e, em contrapartida, 

maior ativação de NF-κB e enzimas associadas à inflamação. Aminzadeh et al. (2013) 
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também verificaram que ratos induzidos à nefropatia túbulo-intersticial apresentaram 

ativação diminuída de Nrf2/enzimas reguladas e aumentada de NFκB/enzimas 

reguladas. Em estudo conduzido por Bolati et al. (2013), indoxil sulfato, uma toxina 

urêmica que acelera a progressão da DRC, reduziu a expressão de Nrf2 por meio da 

ativação de NF-κB in vitro e in vivo.  

Atualmente pesquisas que reconheçam as alterações no sistema de defesa 

antioxidante e mecanismos que possam restabelecer sua recuperação tem sido de 

extrema relevância, devido a este ser um fator de proteção aos danos renais causados. 

Existem evidências experimentais consideráveis que o Nrf2 possui papel de proteção a 

esses danos, portanto intervenções que ativam esse fator poderão ser benéficas a fim de 

evitar ou minimizar as complicações durante a DRC (Choi et al., 2014). 

No sentido de minimizar os efeitos inflamatórios e oxidantes de doenças 

crônicas, quer pela inibição de fatores pró-oxidantes, quer pelo aumento dos fatores 

antioxidantes, alguns compostos alimentares como, por exemplo, resveratrol, 

curcumina, alicina, derivados de canela, sulfureto de dialilo e isotiocianato, vêm sendo 

avaliados e têm demonstrado ação na ativação da via Keap1/Nrf2/ERA e na indução de 

numerosos genes citoprotetores envolvidos na fase de resposta anti-inflamatória. Isso 

inclui a indução e a reparação por enzimas antioxidantes (Mattson & Cheng, 2006). 

Uma alimentação rica em vegetais e frutas tem demonstrado ser cada vez mais 

importante na área de pesquisa em nutrição humana, visto os efeitos protetores 

observados pelos antioxidantes, dentre eles os compostos fenólicos (Spencer & Crozier, 

2012). 

Os compostos fenólicos são encontrados em abundância em todo reino vegetal 

(cerca de dez mil estruturas identificadas até o momento). São sintetizados a partir de 
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precursores produzidos pela via fenilpropanoide e compartilham em sua estrutura, pelo 

menos, um anel de hidrocarboneto aromático com um ou mais grupos hidroxila. Dentre 

esses compostos estão destacam-se a rutina, a quecertina, as antocianinas e o resveratrol 

(Orallo, 2006). 

 

2.10 RESVERATROL 

O resveratrol foi identificado em 1940 por Takaoka. Contudo, ganhou 

notoriedade em 1963, através de um estudo feito por Nonomura (Orallo, 2006), 

avaliando seus efeitos antiinflamatórios e antioxidantes.  Em 1990, ganhou as mídias ao 

ser apontado como o grande fitoquímico ativo presente no vinho tinto, o que explicaria, 

pelo menos em parte, o “Paradoxo Francês”. Este paradoxo resulta da observação de 

que apesar do elevado consumo de gorduras saturadas, a mortalidade por doença 

cardiovascular é relativamente baixa entre os franceses, devido ao consumo de vinho 

tinto (2-3 copos/dia). 

Desde então, o uso terapêutico do resveratrol vem sendo estudado. Deste modo, 

foram descobertas as suas propriedades de proteção cardiovascular, através da inibição 

da peroxidação do LDL-colesterol; da atuação como sequestrador de RLs e da 

modulação da produção de 
•
ON (Criqui & Ringel, 1994).  

Estrutura Química e Doses 

O resveratrol é um fitoquímico produzido por mais de 70 espécies de plantas em 

resposta ao estresse ambiental (Soleas et al., 1997), tais como dano mecânico, infecção 

microbiana e irradiação ultravioleta, sendo encontrado em altas concentrações nas uvas 

vermelhas e seus derivados. 
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O resveratrol é um polifenol lipofílico (fitolexina) composto por dois anéis 

fenólicos unidos por uma dupla ligação (Figura 13), o qual pode se apresentar nas 

formas cis- e trans- (Orallo, 2006). Embora exista naturalmente nas duas formas, a 

maioria dos estudos tem utilizado o trans–resveratrol devido à falta de estabilidade do 

isômero cis-. Além disso, o trans-resveratrol tem sido frequentemente relatado como a 

principal forma natural ativa, ainda que o isômero cis- também esteja presente na uva e 

em seus produtos (Ribeiro et al., 1999). A isomerização cis- ocorre quando o isômero 

trans- é exposto à radiação ultravioleta artificial ou luz natural, exigindo rigorosas 

precauções pré-analíticas (Camont et al., 2009). 

 

Figura 13. Estrutura química do resveratrol 

 

A maior concentração deste polifenol é obtida na casca da uva vermelha, onde se 

pode encontrar variação de 50-100 µg/g (Thomas & Girotti, 1989). No vinho, a 

quantidade de resveratrol encontra-se na faixa de 1500-3000 µg/L (Romero, 1996). Já 

no suco de uva a variação do composto é de 3-15 µg/L, podendo variar dependendo da 

espécie de uva (Boscolo et al., 2003). 

Segundo alguns autores, a quantidade necessária de resveratrol diária para se 

obter todos os seus efeitos benéficos deve ser de aproximadamente 20mg (Boscolo et 
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al., 2003). Visto que mesmo as fontes alimentares mais ricas não fornecem essa 

quantidade de resveratrol em quantidade plausível de alimento por dia (Chachay, 2011), 

uma possível maneira de ingestão do composto com fins terapêuticos é através de 

cápsulas. 

Não há dados válidos sobre a toxicidade do uso crônico de resveratrol em seres 

humanos. Porém, estudo feito em seres humanos por curto período de tempo (29 dias) 

observou desconfortos gastrointestinais e diarreia apenas com altas doses de resveratrol, 

de 2,5 a 5 g por dia (Vang et al., 2011). 

 

Digestão e Absorção 

A ingestão oral é a principal via de administração do resveratrol. Apenas em um 

estudo o resveratrol foi administrado via intravenosa (Walle et al., 2004). Os estudos de 

biodisponibilidade em seres humanos com o trans-resveratrol têm mostrado absorção e 

metabolismo rápidos, mas baixa excreção na urina e fezes. 

O resveratrol é absorvido no intestino delgado, porém sua excreção não é 

realizada naturalmente pelo corpo. São formados dois compostos que auxiliam nesse 

processo: o resveratrol-sulfato (RSV-S), que se forma pela conjugação do composto 

com o sulfato no rim e o resveratrol-glucoronídeo (RSV-G), que tem sua formação no 

fígado. Estudos demonstram que aproximadamente 97% do resveratrol ingerido é 

excretado do nosso organismo conjugado ao ácido glicurônico, sob a forma de RSV-G. 

Esse ácido é importante no processo de desintoxicação celular e na excreção de 

moléculas não eliminadas naturalmente (Goldberg et al., 2003).  
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A absorção rápida explica o pico de resveratrol livre no plasma 30 minutos após 

a ingestão (Almeida et al., 2009; Boocock, 2007). 

Alguns estudos testaram a absorção do resveratrol em diferentes formas de 

administração. Por ser uma molécula lipofílica, as administrações iniciais foram 

realizadas por dissolução do composto puro em várias soluções alcoólicas, tais como 

vinho branco (Soleas et al., 2001), uísque (Meng et al., 2004), o etanol diluído (Walle et 

al., 2004), etanol no leite com pouca gordura (Burkon & Somoza, 2008) ou em bebidas 

não alcoólicas, como sucos de frutas ou vegetais (Goldberg et al., 2003). 

A absorção deste fitoquímico ocorre de forma rápida no intestino humano, sendo 

mais eficiente quando ele é administrado em jejum. Em um estudo no qual foram 

administrados 400 mg de resveratrol, observou-se que a absorção foi prejudicada com a 

ingestão concomitante de alimentos. Em contraste, a absorção de resveratrol quando 

ingerido como vinho tinto não foi reduzida por uma refeição, em comparação com o 

estado de jejum (Vitaglione, 2005). 

A maior concentração plasmática de trans-resveratrol foi relatada por Boocock  

(2007) e por Brown et al. (2010), que suplementaram 5 g de trans-resveratrol em seres 

humanos, e obtiveram, com uma única dose, em um período de 24 h, concentração 

plasmática de 51,9 mg/L. A dose mais baixa utilizada no estudo foi de 0,5 g (500 mg) 

que resultou, após 24 h, numa concentração plasmática de 8,36 mg/L (Boocock , 2007; 

Brown et al., 2010).  

Outros estudos utilizaram doses variadas, como Almeida et al. (2009), que 

administraram13 doses de 25, 50, 100 e 150 mg de trans-resveratrol, de 4 em 4 horas 

em um grupo de 8 indivíduos saudáveis, e comparam a concentração plasmática após a 

primeira e a última dose. Foi observado que a concentração máxima mais que dobrou no 
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grupo que recebeu 25 e 150 mg entre a primeira e a última dose. A concentração 

máxima do grupo de 150 mg foi de 63,8 mg/L após 13 dias de administração. Esta 

concentração foi um tanto mais baixa do que a concentração máxima para 5 g de 

dosagem utilizada por Boocock (2007), mas semelhante à atingida pelo mesmo após 

uma única dosagem de 0,5 g ou 500 mg (Almeida et al., 2009).  

 Mecanismo de Ação 

 O resveratrol parece desempenhar papel na modulação do estresse oxidativo pela 

redução da expressão do NF-B através da ativação das sirtuínas, que são proteínas 

envolvidas na transcrição, apoptose e regulação energética das células (Howits et al., 

2003; Wyke et al., 2004; Yang et al., 2007; Gahnim et al., 2010 (1); Zhu et al., 2011).  

A identificação dos homólogos da família das proteínas sirtuínas (SIRT) no 

sistema de mamíferos logo levou à determinação de que essas moléculas apresentavam 

efeitos benéficos no metabolismo e no processo de envelhecimento. As sirtuínas, 

desacetilases NAD
+
-dependentes, são consideradas moduladores centrais da 

longevidade, por desempenharem papel antioxidante protetor contra doenças 

cardiovasculares. Até agora, foram identificados sete homólogos da família das 

sirtuínas, SIRT-1 a SIRT-7, sendo a SIRT-1, com localização no núcleo da célula, o 

mais estudado deles (Michishita et al., 2005; Hao & Haase, 2010). A expressão da 

SIRT-1 aumenta quando há restrição calórica, durante o jejum ou privação alimentar, ou 

quando as células são expostas a condições de estresse oxidativo e dano celular (Cohen 

et al., 2004; Rodgers et al., 2005), e parece diminuir sob condições inflamatórias por 

mecanismos desconhecidos (Xie et al., 2012). 

Em seres humanos, Cohen et al. (2004) observaram que a ativação da SIRT-1  

melhora a resistência à apoptose de células renais embrionárias, e estudos in vitro 
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sugerem que a SIRT-1 tem importante papel na proteção das células medulares renais 

(Hao & Haase, 2010). 

Além disso, Chen et al. (2011), em um estudo bem desenhado, mostraram que 

em ratos, o tratamento com resveratrol atenuou a cetoacidose diabética e a degradação 

da proteína muscular, tal como evidenciado pela atenuação da elevação de metil-

histidina urinária e dos níveis de aminoácidos de cadeia ramificada no plasma. Nesse 

estudo, os efeitos benéficos do resveratrol nos ratos diabéticos foram correlacionados 

com a ativação hepática da proteína quinase ativada por AMP (AMPK) e pela expressão 

de SIRT-1, melhora da biogênese mitocondrial hepática e muscular e inibição das 

atividades musculares do NF-κB. Os autores concluíram que o resveratrol possui 

múltiplos efeitos metabólicos benéficos em ratos diabéticos deficientes de insulina, 

particularmente o de melhorar o metabolismo energético (Chen et al., 2011). 

Os mecanismos envolvidos nos efeitos protetores do resveratrol em diversas 

desordens metabólicas e cardiovasculares permanecem ainda desconhecidos, mas 

existem evidências que sugerem que a inibição da via de sinalização do alvo da 

rapamicina em mamíferos (mTOR, implicado na atividade de diversos fármacos 

imunossupressores) pode ser um dos modos de ação do resveratrol (Liu et al., 2010; Liu 

& Liu, 2011). O mTOR é membro da família das proteínas quinases relacionadas à PI-

3-quinase (PI3K), que desempenha papel crítico na regulação da homeostase celular em 

resposta a vários estímulos extremos como, fator de crescimento, nutrientes e estresse 

(Wullschleger et al., 2006; Yang & Guan, 2007). 

Enquanto alguns estudos sugerem que a ativação da via de sinalização da SIRT-

1 é essencial para a ação do resveratrol, Liu et al. (2010) mostraram que o resveratrol 
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inibe a sinalização de insulina e leucina sobre o mTOR de maneira independente da 

SIRT-1. 

A mTOR quinase é composta por dois complexos proteicos distintos 

denominados mTORC1 e mTORC2. O complexo mTORC1 é estimulado pelo estresse, 

oxigênio, aminoácidos, energia e fatores de crescimento, sendo muito sensível à 

rapamicina. Ele promove o crescimento celular por indução e inibição dos processos 

anabólicos e catabólicos, respectivamente, e também conduz à progressão e 

metabolismo do ciclo celular. Já o complexo mTORC2 é estimulado por fatores de 

crescimento e regula o metabolismo e a sobrevivência celular, assim como o 

citoesqueleto (Figura 14) (Laplante & Sabatini, 2012; Saldanha et al., 2013). 
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Figura 14. Complexos proteicos mTORC1 e mTORC2 

AAs: aminoácidos 

Fonte: Adaptado de Saldanha et al., 2013 
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 Alguns achados indicam que o resveratrol é capaz de regular negativamente a 

atividade da mTOR, por diferentes mecanismos, em resposta a diferentes estímulos 

extremos (Liu & Liu, 2011). Dado que a atividade da mTOR está relacionada com os 

processos inflamatórios e de estresse oxidativo, sua inibição pode atenuar estas 

condições. 

Efeitos bioquímicos do Resveratrol 

Na última década de pesquisas investidas na compreensão dos efeitos 

bioquímicos do resveratrol, verificou-se o efeito deste composto sobre algumas 

proteínas que participam ativamente no metabolismo das doenças crônicas. Dentre essas 

proteínas, está a AMPK, a SIRT-1, a NQO1, o Nrf2 e o NF-κB (Um et al., 2010; 

Csiszar, 2011). Da extensa gama de proteínas afetadas, emerge a possibilidade de 

efeitos colaterais deletérios, enfatizando ainda a necessidade de se estudar a toxicidade 

clínica formal e a eficácia do resveratrol através do estudo de sua ingestão crônica 

(Csiszar, 2011). 

O resveratrol é potencialmente benéfico no tratamento da carcinogênese, 

aterogênese, neurodegeneração, disfunção mitocondrial e resistência à insulina, já que 

possui excelente poder antioxidante e capacidade inibitória do NF-B, da 

ciclooxigenase (COX), do citocromo P450 (Simopoulos, 2002) e de citocinas pró-

inflamatórias (Pervaiz & Holme, 2009; Szkudelska & Szkuldelski, 2010). Também tem 

mostrado efeito na saúde endotelial, reduzindo a inflamação vascular e a agregação 

plaquetária (Bertelli et al., 1995). 

Desde que foi identificado, muitos efeitos biológicos do resveratrol têm sido 

apontados, sendo os cardioprotetores os mais conhecidos (Catalgol et al., 2012). O 

resveratrol parece melhorar a função vascular por aumento da síntese de óxido nítrico e 
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pela inibição de sua degradação (Li & Forstermann, 2009), além de ser capaz de 

melhorar a expressão de enzimas antioxidantes, como a SOD, catalase e GPx (Spainer 

et al., 2009). 

No que concerne ao papel do resveratrol na ativação de Nrf2, Ghanim et al. 

(2010) avaliaram em seres humanos, os efeitos da suplementação da combinação de 

resveratrol com polifenois da casca da uva, após uma refeição rica em carboidratos e 

lipídeos, observando aumento na expressão de Nrf2 e de enzimas antioxidantes, como a 

glutationa S-transferase. 

Dados clínicos iniciais sobre a proteção cardiovascular proporcionam evidências 

de que baixas doses de resveratrol, quer através de fontes alimentares (sinergismo entre 

fitoquímicos) quer com doses nutracêuticas, são suficientes para induzir efeitos 

benéficos, conforme comprovou um estudo experimental, no qual observou-se o efeito 

antioxidante, anti-inflamatório e vasodilatador do resveratrol (Das, 2010). 

Estudos in vitro, ex vivo, em modelos animais e em doenças hepáticas alcoólicas, 

obesidade, desequilíbrios metabólicos, diabetes mellitus (Szkudelka & Szkudelski, 

2010), artrite e osteoporose (Shakibaei, 2008) comprovam a eficiência clínica do 

tratamento com o resveratrol. 

Em um ensaio clínico randomizado, Timmers et al. (2011) observaram que a 

suplementação de resveratrol em indivíduos obesos melhorou a tolerância à glicose, 

reduziu a esteatose hepática e os marcadores inflamatórios no plasma. 

Avaliando pacientes diabéticos, a suplementação de resveratrol também 

contribuiu para a melhora da sensibilidade à insulina, provavelmente pela redução do 

estresse oxidativo (Brasnyó et al., 2011). 
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Em 2011, Palsamy & Subramanian avaliaram a natureza nefro-protetora do 

resveratrol e observaram que a administração oral de resveratrol em ratos diabéticos foi 

capaz de normalizar a expressão de Nrf2 nos rins e de fatores antioxidantes 

relacionados, como HO-1. Nesse estudo, o tratamento com resveratrol também se 

associou à normalização da função renal e de marcadores inflamatórios, como o TNF-α 

e a IL-6, relacionando-se ao mesmo tempo com a melhora da capacidade antioxidante. 
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2.10.1. DRC e Resveratrol 

 Dado que a inflamação e o estresse oxidativo estão implicados na patogênese da 

doença cardiovascular e de outras complicações da DRC, compostos capazes de atenuar 

estas condições, como o resveratrol, atraem interesse particular na abordagem 

terapêutica da DRC (Saldanha et al., 2013). 

 Liang et al. (2013) observaram que o tratamento com resveratrol em ratos inibiu 

o estresse oxidativo e a fibrose intersticial renal. Adicionalmente, estudos clínicos 

baseados na suplementação de alimentos ricos em compostos fenólicos, como derivados 

da uva (ex.: vinho, sucos e pó da fruta desidratada), mostraram melhora na atividade 

antioxidante e no perfil lipídico de pacientes em hemodiálise (Castilla et al., 2006; 

Castilla et al., 2008). Contudo, até agora, nenhum estudo avaliou os efeitos do 

resveratrol na expressão de genes pró- e anti-inflamatórios em pacientes com DRC em 

tratamento conservador. O uso de resveratrol pode trazer inúmeros benefícios para esses 

pacientes, pela redução da inflamação e do estresse oxidativo através da ação da SIRT-

1, da inativação da via mTOR e da modulação dos fatores Nrf2 e NF-κB (Figura 15) 

(Saldanha et al., 2013). 
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Figura 15. Esquema do possível mecanismo de ação do resveratrol na redução da 

inflamação e do estresse oxidativo em pacientes com DRC 
AOX: antioxidantes; DRC: doença renal crônica 

 

 

Fonte: Adaptado de Saldanha et al., 2013 

  

 Consideramos plausível que a suplementação de resveratrol pode representar 

uma terapia promissora para melhorar a progressão da DRC e reduzir a 

morbimortalidade desses pacientes, através da prevenção ou da redução do risco de 

DCV (Saldanha et al., 2013). 
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3.0 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os efeitos da suplementação de resveratrol na inflamação e no estresse 

oxidativo de pacientes com DRC em tratamento conservador. 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Antes e após a suplementação com resveratrol:  

 Avaliar o estado nutricional e os parâmetros bioquímicos de rotina dos 

pacientes com DRC; 

 Verificar possíveis mudanças nos níveis de enzimas antioxidantes e de 

citocinas inflamatórias; 

 Avaliar a expressão de ativadores e inibidores nucleares da síntese de 

citocinas, NF-B e Nrf2. 
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4.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

4.1 CASUÍSTICA 

Trata-se de um estudo longitudinal do tipo ensaio clínico randomizado crossover 

e duplo-cego, com período de washout. 

Foram selecionados 26 pacientes (segundo cálculo amostral prévio, 

considerando p<0,05 e poder de teste de 0,8, seriam necessários 14 pacientes, no 

mínimo) com DRC em tratamento conservador com TFG entre 60 e 15 ml/min 

encaminhados ao Ambulatório de Nutrição Renal – Hospital Federal da Lagoa / RJ. 

Todos os pacientes foram previamente informados sobre a utilização do material 

biológico para realização do trabalho e participaram como voluntários. Dados 

demográficos, clínicos e bioquímicos foram obtidos por análise do prontuário médico, 

por entrevista no momento das consultas/reconsultas ou coleta de material biológico 

(sangue e urina). 

Os pacientes selecionados, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, 

eram acompanhados no Ambulatório de Nutrição Renal e estavam recebendo tratamento 

dietético adequado para a fase conservadora da DRC (dieta individualizada), com oferta 

adequada de energia (aproximadamente 30-35 kcal/kg/dia), carboidratos e lipídios e 

restrita em proteínas (aproximadamente 0,6 g/kg/dia) por pelo menos três meses. 
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 4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Foram incluídos no estudo pacientes com DRC em tratamento conservador nos 

estágios 3 e 4 da DRC (TFG entre 60 e 15 ml/min), com idade superior a 40 anos e 

função hepática normal. 

Foram excluídos os pacientes diabéticos, gestantes, fumantes, aqueles em uso de 

suplementos antioxidantes e ingestão habitual de vinho ou suco de uva, além daqueles 

com doenças autoimunes e infecciosas, câncer e Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (SIDA). 

 

4.3 ASPECTOS ÉTICOS 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense - Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF) 

recebendo número 353/11 (Anexo1). Os pacientes foram informados sobre a pesquisa e 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2). Este estudo foi 

devidamente registrado no serviço Clinical Trials do Instituto Nacional de Saúde dos 

EUA (clinicaltrials.gov), sob o seguinte número de identificação: NCT02433925. 

 

4.4 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Após a seleção, os pacientes foram randomizados para receber pela manhã em 

jejum, diariamente, a suplementação com 500 mg/dia de trans-resveratrol, ou 

500 mg/dia de placebo em cápsulas (este suplemento foi gentilmente doado pela 

Farmácia de Manipulação Officilab – RJ) durante 4 semanas. Em seguida, foi realizado 
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intervalo de 8 semanas sem qualquer suplementação para todos os pacientes. Após esse 

período (washout), foi realizado o crossover, com troca dos pacientes, de tal modo que 

os que receberam trans-resveratrol inicialmente passaram a receber placebo e vice-

versa, por igual período de 4 semanas. Em seguida, os pacientes foram novamente 

submetidos ao acompanhamento dietético rotineiro e tiveram sua suplementação 

suspensa. 

Foi realizada randomização manual simples para o tratamento 

(resveratrol/placebo ou placebo/resveratrol). Os pacientes envolvidos no estudo não 

tiveram acesso à alocação sequencial. De acordo com essa randomização, a 

farmacêutica responsável pela manipulação dos suplementos, que não participou do 

estudo, preparou as embalagens para os participantes. Os suplementos de trans-

resveratrol e placebo foram manipulados em cápsulas de igual aspecto em cor, tamanho 

e forma, e foram embalados em potes plásticos brancos idênticos, identificados apenas 

com uma etiqueta “Grupo A” ou “Grupo B” de acordo com o produto manipulado. A 

informação da identificação dos grupos A e B ficou sob responsabilidade da 

farmacêutica responsável e também guardada numa caixa postal de segurança, até o fim 

do projeto. Os pacientes e os pesquisadores envolvidos no estudo ficaram “cegos” para 

o conteúdo das embalagens até o fim das análises estatísticas. 

Durante o período do estudo os pacientes foram orientados a retirar da dieta 

alimentos que poderiam conter resveratrol, tais como: uvas vermelhas e seus derivados 

(sucos, geleias e vinhos), morango, cereja, framboesa, amora, ameixa, maçã, castanhas, 

avelãs, nozes, chás, brócolis, alho cru e cebola. 

Os pacientes recebiam semanalmente um telefonema a fim de lembrá-los do uso 

adequado do suplemento e também para dirimir quaisquer dúvidas. 
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Exames de sangue foram realizados no início do acompanhamento e a cada 

reconsulta. A coleta de urina e avaliação antropométrica foram realizadas no início do 

acompanhamento e na última reconsulta (Figura 16). 

 

 

Figura 16. Esquema de realização do projeto 

 

4.5 AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

Os seguintes parâmetros antropométricos foram avaliados: massa corporal 

(MC), estatura, circunferência da cintura (CC), circunferência do braço (CB) e dobras 

cutâneas de quatro pontos padrão (bíceps - DCB, tríceps - DCT, subescapular - DCSE e 

supra-ilíaca - DCSI).  

Baseado nessas medidas, os seguintes índices foram calculados: Índice de Massa 

Corporal (IMC), área muscular do braço corrigida (AMBc), percentual de gordura 

corporal (%GC) e massa livre de gordura (MLG). 

A aferição da MC atual foi realizada com auxílio de uma balança calibrada, da 

marca FILIZOLA, com capacidade máxima de 150 kg e subdivisões a cada 100 gramas. 

INTERVENÇÃO:  

Avaliação 

antropométrica, coleta de 

sangue e urina. 

Início da suplementação 

de trans-resveratrol ou 

placebo, de acordo com a 

randomização. 

RECONSULTA + 

INTERVENÇÃO:  

Coleta de sangue.  

Início da segunda fase 

de suplementação de 

trans-resveratrol ou 

placebo, conforme 

crossover da 

radomização. 

 

FINAL DA 

INTERVENÇÃO: 

Avaliação 

antropométrica, coleta 

de sangue e urina. 

 Finalização da 

suplementação e 

manutenção do 

acompanhamento 

nutricional de rotina. 

Ponto inicial (PI) 

COLETA 1 
12 semanas do PI 

COLETA 3 

16 semanas do PI 

COLETA 4 

RECONSULTA:  

Coleta de sangue. 

Término da primeira 

fase de 

suplementação e 

início do período de 

washout (por 8 

semanas). 

 

4 semanas do PI 

COLETA 2 
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O indivíduo era posicionado de pé, no centro da base da balança, descalço e com roupas 

leves. A estatura foi obtida com o auxílio de um estadiômetro acoplado à balança, 

referida anteriormente, ficando o indivíduo descalço, com os calcanhares juntos, costas 

retas e braços estendidos no prolongamento do corpo. 

O estado nutricional foi avaliado segundo o IMC, obtido pela razão entre o peso 

e o quadrado da estatura, e sua classificação seguiu o proposto pela Organização 

Mundial de Saúde (Quadro 6) (OMS, 1995; OMS, 1997). 

Quadro 6. Estado nutricional de adultos segundo o índice de massa corporal (IMC). 

Classificação IMC 

Magreza
 

≤ 18,4 Kg/m
2 

Eutrofia
 

18,5-24,9 Kg/m
2 

Pré-obesidade
 

25-29,9 Kg/m
2 

Obesidade
 

≥ 30 Kg/m
2 

                Fonte: OMS, 1995; OMS, 1997. 

 

Para melhor avaliar a reserva de tecido muscular, devido à correção da área 

óssea, foi calculada a AMBc de acordo com a seguinte fórmula:  

 

AMBc = [CB (cm) – (π x DCT (cm)]² / 4π – n, onde: 

CB = circunferência do braço; DCT = dobra cutânea triciptal 

n = 6,5 para mulheres e n = 10 para homens. 

 

Baseado nos valores de referência estabelecidos por Frisancho (1981), a 

classificação do estado nutricional segundo AMBc foi realizada segundo o Quadro 7. 
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Quadro 7. Estado nutricional de adultos segundo a AMBc. 

 
Desnutrição 

Grave 

Desnutrição 

Leve/Moderada 
Normal 

AMBc Percentil < 5 Percentil entre 5 e 15 Percentil > 15 
Fonte: Frisancho, 1981. 

 

Após a aferição das dobras cutâneas (DCB, DCT, DCSE e DCSI) seu somatório 

seguiu o proposto na equação de Durnin e Womersely (1974) para o cálculo da 

Densidade Corporal (DC): (A – B) x log Σ 4 dobras 

As fórmulas para o cálculo da DC, já com os coeficientes A e B, elaborados de 

acordo com idade e gênero, estão apresentados no Quadro 8. 

 

Quadro 8. Cálculo da Densidade Corporal 

Idade (anos) Homens Mulheres 

17 - 19 DC = 1,1620 - 0,0630 x (log Σ ) DC = 1,1549 – 0,0678 x (log Σ ) 

20 – 29 DC = 1,1631 -  0,0632 x (log Σ ) DC = 1,1599 – 0,0717 x (log Σ ) 

30-39 DC = 1,1422 -  0,0544 x (log Σ ) DC = 1,1423 – 0,0632 x (log Σ ) 

40 – 49 DC = 1,1620 - 0,0700 x (log Σ ) DC = 1,1333 – 0,0612 x (log Σ ) 

≥ 50 DC = 1,1715 -  0,0779 x (log Σ ) DC = 1,1339 – 0,0645 x (log Σ ) 
Fonte: Durnin & Womersley, 1974. 

 

A partir dos valores de DC, o %GC total foi determinado utilizando a fórmula 

de Siri (1961): %GC = 4,95/DC – 4,5 x 100 

Os valores de referência para o %GC são estabelecidos por Lohman et al. 

(1992), conforme exposto no Quadro 9. 
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Quadro 9. Valores de referência para percentuais de gordura corporal 

 Homens Mulheres 

Risco de distúrbios associados à desnutrição ≤ 5 ≤ 8 

Abaixo da média 6 a 14 9 a 22 

Média 15 23 

Acima da Média 16 a 24 24 a 31 

Risco de doenças associadas à obesidade ≥ 25 ≥ 32 
Fonte: Lohman et al., 1992 

 

A MLG foi calculada subtraindo-se a massa correspondente ao percentual de 

gordura da MC total. Para analisar o perfil de distribuição de gordura corporal foi 

aferida a CC. Para isto o paciente manteve-se de pé e, com auxílio de uma fita métrica 

não extensível, o indivíduo era circundado na linha natural da cintura, na região mais 

estreita entre o tórax e o quadril, no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca. 

A leitura era feita no momento da expiração. Os valores obtidos foram comparados com 

os valores limítrofes associados ao risco de desenvolvimento de complicações 

relacionadas à obesidade. Para homens este risco encontra-se aumentado quando os 

valores de CC são maiores que 102 cm e, para mulheres, quando maiores que 88 cm 

(NCEP, 2001). 

 

4.6 ANÁLISES BIOQUÍMICAS 

4.6.1 Coleta de sangue 

Na consulta inicial e a cada reconsulta foram coletadas 3 alíquotas de 4 ml de 

sangue em tubos Vacutainer
®
 contendo EDTA como anticoagulante, após jejum de 12 

horas, no Hospital Federal da Lagoa / RJ. As alíquotas foram divididas: para análises 
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com sangue total (A); e para obtenção do plasma através de centrifugação a 2500 rpm 

por 10 minutos, a 4ºC, que foi armazenado a -80ºC até análises posteriores (B). 

A) Isolamento das células mononucleares do sangue periférico (PBMCs) e 

preparação do extrato nuclear 

O sangue total foi transferido para tubo falcon com solução histopaque e 

centrifugado a 1750 rpm, por 30 minutos, a 18C. A nuvem de célula em suspensão 

formada após esse processo foi transferida para um novo tubo falcon, adicionado PBS e 

centrifugado novamente a 1700 rpm, por 5 minutos, a 18C. O sobrenadante foi 

descartado e o “pellet” nuclear ressuspendido em 1 ml de PBS, novamente centrifugado 

a 2000 rpm, por 5 minutos, a 18°C para seguir o protocolo de extração do RNA da 

célula. 

* Análise PCR real time 

O RNA total foi extraído das PBMC com mini kit RNeasy
®

 (Promega
®
) e a 

transcrição reversa foi feita usando kit IScript cDNA Synthesis (Promega
®
). O cDNA 

das amostras foi estocado a -80°C para posteriores análises de expressão. 

Os níveis de expressão foram medidos com iCycler usando o IQSYBR Green 

PCR SuperMix e 300 nM de cada par de primer. O primer utilizado para a expressão 

gênica de Nrf2 foi sense 5’-TTCAGCCAGCCCAGCACATC-3’ e antisense 5’-

CGTAGCCGAAGAAACCTCATTGTC-3’. Além disso, foi avaliada a expressão NF-

B (sense 5’-GCCATGGACGAACTGTTCCCC-3’, antisense 5’-

GGGGAACAGTTCGTCCATGGC-3’) e da SIRT-1, gene envolvido na ação do 

resveratrol.  
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B) Avaliação de parâmetros de rotina e grau de estresse oxidativo e 

inflamação 

* Determinação da Atividade da GPx 

A atividade máxima da enzima GPx foi determinada no plasma com o auxílio de 

kits comerciais para ELISA (Cayman
®
). Este método se baseia na reação em que a 

enzima GPx catalisa a oxidação da glutationa reduzida por um hidroperóxido. Na 

presença de GPx e NADPH, a glutationa oxidada é convertida à forma reduzida com a 

oxidação concomitante do NADPH em NADH
+
. A diminuição na absorbância a 340 nm 

foi então determinada (Paglia & Valentine, 1967). 

* Determinação da Atividade da Catalase 

A atividade da enzima catalase foi determinada no plasma com o auxílio de kits 

comerciais para ELISA (Cayman
®

). Este método se baseia na reação da catalase com 

metanol na presença de uma concentração ótima de H2O2. O formaldeído produzido é 

mensurado colorimetricamente com Purpald como cromógeno. 

* Determinação da Atividade da SOD 

A atividade dos três tipos de SOD (MnSOD, FeSOD e Cu/ZnSOD) foi 

determinada no plasma com o auxílio de kits comerciais para ELISA (Cayman
®

). Este 

método utiliza um sal específico (tetrazolium) para detecção dos radicais superóxidos 

produzidos pela xantina oxidase e hipoxantina. 

* Marcadores Inflamatórios 

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

comerciais ELISA (R&D Systems
®

). A proteína C-reativa (PCR) foi determinada no 

Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Federal da Lagoa - RJ. 
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* Parâmetros de rotina 

Dosagens de ureia, creatinina, hepatograma e outros foram determinados no 

Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Federal da Lagoa - RJ. 

 

4.6.2 Coleta de urina 

Para avaliar o estágio da DRC, a coleta de urina de 24 horas foi solicitada no 

início da intervenção e na última reconsulta, para determinação do estágio da DRC 

(estimada também pela equação CKD-EPI). Estas análises também foram realizadas no 

Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Federal da Lagoa - RJ. 
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5.0 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Para análise estatística de normalidade dos dados, utilizou-se o teste de 

Kolmogorov-Smirnov, sendo identificado que os dados apresentavam-se todos com 

distribuição normal. Os resultados foram expressos, portanto como média ± DP (desvio-

padrão).  

Foi utilizado o teste t pareado para avaliar a diferença nas variáveis de interesse 

em decorrência da intervenção. O coeficiente de correlação de Pearson foi realizado 

para avaliar a correlação entre as variáveis. O teste t de Student foi utilizado para 

comparação de grupos independentes.  

O efeito da suplementação (∆) em cada variável foi definida como o sujeito da 

diferença entre a variável ao final da suplementação com resveratrol e o valor da 

variável ao final da administração do placebo. Em particular, a diferença entre os 

valores das variáveis nas coletas de sangue 2 e 4, para o grupo que iniciou a 

suplementação com resveratrol, e a diferença entre os valores das variáveis nas coletas 

de sangue 4 e 2 para o grupo que iniciou o estudo com o uso de placebo (Figura 14). 

Modelos lineares de efeito fixo foram realizados para avaliar possíveis efeitos 

gerados pelo período de suplementação e de transferência (carryover), e ainda para 

ajustar os efeitos da suplementação para intervalos de confiança de 95%. 



 82 

Os efeitos brutos da suplementação (∆) foram então testados utilizando-se o teste 

de Wilcoxon Rank-Sum, pareado, não-paramétrico. 

Os testes foram fixados com valores de confiança de 95%, sendo os valores de 

p<0,05 considerados significativos. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-

se os programas GraphPad Prism (GraphPad software, La Jolla, CA, USA), SPSS 

versão 19.0 e R versão 3.1.3 (R Core Team, 2015). 
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6.0 RESULTADOS 

Foram incluídos no estudo 26 pacientes com DRC em tratamento conservador, 

porém apenas 20 (11 mulheres e 9 homens; 62,0 ± 8,0 anos), mantiveram-se no estudo. 

Dos seis pacientes que não terminaram o estudo, 3 desistiram e 3 apresentaram alguma 

intercorrência médica (dois iniciaram diálise e um foi submetido a uma cirurgia 

vascular) (Figura 18).  

Os pacientes incluídos no estudo foram randomizados iniciando-se o projeto 

com 11 pacientes recebendo o suplemento “Grupo A” e 9 pacientes recebendo o 

suplemento “Grupo B” por 4 semanas. Após o período de suplementação, iniciou-se o 

washout de 8 semanas para posterior troca (crossover) dos suplementos, passando-se a 

ter 11 pacientes recebendo o suplemento no “Grupo B” e 9 pacientes recebendo o 

suplemento no “Grupo A” (Figura 18). Dos 20 pacientes que seguiram o estudo, todos 

concluíram o período de suplementação e nenhum deles apresentou quaisquer 

intercorrências associadas ao uso do suplemento. 
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Figura 17. Fluxograma da randomização 

 

A TFG média foi de 34,0 ± 13,0 ml/min e, de acordo com o estadiamento da 

DRC, a maioria dos pacientes (44,4%) estava no estágio 3B; 33,4% estavam no estágio 

4 e 22,2% no estágio 3A (Gráfico 1).  

 

 

Gráfico 1. Classificação da DRC dos pacientes estudados. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Estágio 4 

Estágio 3B 

Estágio 3A 
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Quanto à etiologia da DRC na população estudada, a nefroesclerose hipertensiva 

configurou-se como a principal causa de DRC (71,4%), seguida por causas 

indeterminadas (21,4%) e pielonefrite crônica (7,4%) (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2. Etiologia da DRC dos pacientes estudados. 

 

Avaliação Antropométrica 

A Tabela 1 apresenta o perfil antropométrico dos pacientes avaliados. Segundo o 

IMC, grande parte dos pacientes (42,9%) apresentava obesidade; 28,6% apresentavam 

sobrepeso e 28,6% eram eutróficos. Com relação aos parâmetros de composição 

corporal, 85,7% dos pacientes apresentaram reserva proteica somática preservada, 

segundo avaliação da AMBc, 14,3% dos pacientes (n=5) apresentavam valores de 

AMBc compatíveis com depleção proteica. A classificação do %GC segundo os valores 

de referência propostos para a população saudável indica que a maioria dos pacientes 

(85,7%) apresentava risco de doenças associadas à obesidade, enquanto 14,3% dos 

pacientes apresentavam valores acima da média, que representa um potencial para 

desenvolvimento de risco de doenças associadas à obesidade.  

71,4% 

7,4% 

21,2% 

HAS Pielonefrite Indeterminado 
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De acordo com a CC, 64,3% apresentavam risco elevado ou muito elevado de 

complicações metabólicas associadas à obesidade; 35,7% apresentavam valores 

considerados adequados. 

 

Tabela 1. Perfil antropométrico dos pacientes estudados 

Indicadores Avaliados Total (N=20) Homens (N=9) Mulheres (N=11) 

IMC (kg/m
2
) 27,7 ± 1,2 30,1 ± 8,1 28,3 ± 4,6 

CC (cm) 88,7 ± 12,9 97,6 ± 18,3 85,5 ± 9,3 

AMBc (cm
2
) 40,5 ± 10,3 44,0 ± 39,1 39,1 ± 8,4 

MLG (kg) 44,3 ± 10,5 57,2 ± 9,3
b
 39,1 ± 5,3 

GC (%) 35,9 ± 6,6 28,8 ± 5,9
a
 38,7 ± 4,4 

a 
p=0,005 e 

b 
p=0,001 entre homens e mulheres.  

 
IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência da cintura; AMBc: área muscular do braço corrigida; 

MLG: massa livre de gordura; GC: gordura corporal. 

 

 

 Comparando o perfil antropométrico dos pacientes estudados no início e no final 

do estudo, observamos que não houve diferença estatisticamente significativa nesses 

dados (Tabela 2). 
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Tabela 2. Avaliação antropométrica dos pacientes no início e ao final do estudo 

Indicadores Avaliados 
Início Estudo 

(N=20) 

Fim Estudo 

(N=20) 
Valor de p 

IMC (kg/m
2
) 27,8 ± 1,1 27,9 ± 1,1 0,96 

CC (cm) 87,7 ± 2,5 87,1 ± 2,8 0,89 

AMBc (cm
2
) 39,3 ± 2,1 38,7 ± 1,7 0,80 

MLG (kg) 45,1 ± 2,3 42,9 ± 1,8 0,45 

GC (%) 33,8 ± 1,5 36,9 ± 1,1 0,11 

 

IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência da cintura; AMBc: área muscular do braço 

corrigida; MLG: massa livre de gordura; GC: gordura corporal. 

 

 

Parâmetros Clínicos e Bioquímicos 

As Tabelas 3 e 4 resumem os achados clínicos, bioquímicos e de marcadores 

antioxidantes e pró-inflamatórios específicos dos pacientes envolvidos no estudo. Os 

valores médios de PCR estavam elevados na população estudada (5,6  0,8 mg/L) 

quando comparados com os valores de referência para indivíduos saudáveis, revelando 

o estado inflamatório característico dos pacientes com DRC. 

Não foi encontrada nenhuma diferença entre as variáveis clínicas e bioquímicas 

entre os pacientes que começaram o estudo com resveratrol ou placebo.  
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Tabela 3. Características clínicas e laboratoriais dos pacientes estudados 

Variáveis 
Total 

(N=20) 

Placebo (início) 

(N=11) 

Resveratrol (início) 

(N=9) 

Valor 

de p 

Idade (anos) 62,0 ± 8,0 62,0 ± 8,4 63,0 ± 7,5 0,85 

Homens (%) 45,0 45,4 44,4 1,00 

IMC (Kg/m
2

) 27,7 ± 1,2 28,6 ± 4,4 26,8 ± 5,6 0,05 

Ureia (mg/dL) 76,0 ± 37,0 70,0 ± 34,0 84,0 ± 39,0 0,34 

Creatinina (mg/dL) 2,2 ± 0,8 2,2 ± 0,6 2,3 ± 1,1 0,77 

GGT (U/L) 41,8 ± 21,5 48,2 ± 25,6 34,3 ± 11,9 0,07 

AST (U/L) 23,2 ± 6,9 21,8 ± 6,4 25,0 ± 7,3 0,28 

ALT (U/L) 32,7 ± 8,3 31,9 ± 8,2 33,7 ± 8,5 0,77 

TFG (mL/min) 34,0 ± 13,0 34,0 ± 13,0 34,0 ± 14,0 0,94 

 

IMC: Índice de Massa Corporal; GGT: Gama glutamil transferase; AST: Aspartato amino transferase; 

ALT: Alanina aminotransferase; TFG: Taxa de filtração glomerular. Valores expressos em médiaDP. 

 

Tabela 4. Características antioxidantes e pró-inflamatórias específicas dos 

pacientes estudados 

Variáveis 
Total 

(N=20) 

Placebo (início) 

(N=11) 

Resveratrol (início) 

(N=9) 

Valor 

de p 

Nrf2 0,94 ± 0,50 1,09 ± 0,53 0,97 ± 0,64 0,72 

NF-κB 1,00 ± 0,56 1,06 ± 0,36 1,27 ± 0,97 0,78 

PCR (mg/L) 5,6 ± 0,8 5,6 ± 0,7 5,6 ± 1,0 0,99 

TNF-alfa (pg/mL)  22,0 ± 0,6 22,0 ± 0,5 21,9 ± 0,4 0,74 

IL-6 (pg/mL) 85,0 ± 12,0 85,0 ± 9,6 84,0 ± 14,0 0,91 

SOD (U/mL) 3,8 ± 2,1 3,6 ± 2,1 4,1 ± 2,1 0,64 

CAT (nmol/min/mL) 79,0 ± 22,0 83,0 ± 18,0 75,0 ± 26,0 0,34 

GPx (nmol/min/mL) 8,1 ± 3,5 7,6 ± 3,6 8,7 ± 3,3 0,39 

 

Nrf2: Nuclear factor erythroid 2-related factor 2; NF-κB: Fator nuclear kappa B; PCR: Proteína C 

reativa; TNF-alfa: Fator de necrose tumoral alfa; IL-6: Interleucina 6; SOD: Superóxido dismutase; 

CAT: Catalase; GPx: Glutationa peroxidase. Valores expressos em médiaDP. 
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 As diferenças padronizadas entre os valores de cada variável ao final do período 

de suplementação com resveratrol e o valor da variável ao final do período de 

tratamento com placebo são apresentadas na Tabela 5. As variáveis exibiram pequenas 

mudanças e nenhuma diferença estatística foi observada.  
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Tabela 5. Diferenças dos efeitos estimados ajustados da suplementação de resveratrol x placebo 

Variável 
Placebo 

(Pré) 

Placebo 

(Pós) 
Delta 

Resveratrol 

(Pré) 

Resveratrol 

(Pós) 
Delta 

≠ 

Delta 
95% IC Valor de p 

Nrf2 1,09 ± 0,53 0,95 ± 0,48 -0,12 ± 0,70 0,97 ± 0,64 0,77 ± 0,35 -0,27 ± 0,72 0,15 [-0,54; 0,84] 0,60 

NF-κB 1,06 ± 0,36 0,93 ± 0,31 -0,11 ± 0,47 1,27 ± 0,97 0,86 ± 0,37 -0,45 ± 1,07 0,34 [-0,42; 1,22] 0,71 

SIRT-1 1,12 ± 0,71 0,85 ± 0,32 -0,27 ± 0,75 0,99 ± 0,47 0,76 ± 0,31 -0,23 ± 0,56 0,5 [-0,26; 0,37] 0,90 

IL-6 (pg/mL) 88,0 ± 6,1 82,5 ± 14,1 -5,47 ± 8,05 85,2 ± 8,4 83,1 ± 15,9 -2,14 ± 7,53 -1,14 [-3,45; 6,40] 0,62 

TNF-alfa (pg/mL) 22,0 ± 0,5 22,3 ± 0,8 0,34 ± 0,36 21,9 ± 0,4 22,4 ± 0,6 0,48 ± 0,16 0,03 [-0,35; 0,95] 0,94 

PCR (mg/L) 5,7 ± 0,6 5,6 ± 0,6 -0,09 ± -0,05 5,4 ± 1,0 5,6 ± 1,0 0,18 ± 0,01 0,01 [-0,45; 0,45] 0,43 

SOD (U/mL) 3,9 ± 2,1 3,8 ± 2,0 -0,08 ± -0,02 3,7 ± 2,4 3,9 ± 2,1 0,17 ± -0,36 0,21 [-1,16; 1,46] 0,67 

CAT (nmol/min/mL) 78,5 ± 25,7 77,5 ± 19,4 -0,94 ± -6,29 77,7 ± 24,3 84,1 ± 19,1 6,45 ± -5,26 -2,48 [-4,89; 16,8] 0,47 

GPx (nmol/min/mL) 7,9 ± 3,7 8,3 ± 3,9 0,39 ± 0,20 8,1 ± 3,4 8,3 ± 3,2 0,17 ± -0,17 -0,03 [-2,55; 2,67] 0,55 

          

 

Nrf2: Nuclear factor erythroid 2-related factor 2; NF-κB: Fator nuclear kappa B; SIRT-1: proteína da família das sirtuínas; IL-6: Interleucina 6; TNF-alfa: Fator de necrose 

tumoral alfa; PCR: Proteína C Reativa; SOD: Superóxido dismutase; CAT: Catalase; GPx: Glutationa peroxidase; IC: Intervalo de confianç



 91 

Não foi observado qualquer efeito da suplementação com resveratrol nas 

expressões de Nrf2 e NF-κB (Tabela 6).  

 

Tabela 6. Tamanho do efeito (Effect Size) da suplementação de resveratrol nas 

expressões de Nrf2 e NF-κB 

Variável Effect Size 95% IC Valor de p 

Nrf2 -0,13 [-0,42; 0,12] 0,29 

NF-κB -0,09 [-0,25; 0,11] 0,31 

SIRT-1 -0,07 [-0,27; 0,12] 0,47 

 

Nrf2: Nuclear factor erythroid 2-related factor 2; NF-κB: Fator nuclear kappa B; SIRT-1: Proteína da 

família das sirtuínas; IC: Intervalo de confiança. 

 

 

Os efeitos do período de suplementação e sua consequência para todas as 

variáveis foram testados utilizando-se modelos lineares de efeitos fixados e os 

resultados não foram estatisticamente significativos.  

Os efeitos brutos e ajustados da suplementação de resveratrol não foram 

diferentes, por isso, somente os efeitos ajustados foram demonstrados. 

Os resultados das variáveis não mudaram após a suplementação com resveratrol. 

As estimativas não mudaram após análise de covariância ajustada para os valores 

iniciais das variáveis.  

Segundo testes de correlação, utilizando apenas o baseline (N=20), observamos 

correlação negativa entre a expressão de SIRT-1 e a idade (R=-0,51; p=0,04) (Figura 

18), e correlação positiva entre a expressão de SIRT-1 e a expressão de Nrf2 (R=0,52; 

p=0,038) (Figura 19). 
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Figura 18. Correlação entre a expressão de SIRT-1 x idade dos pacientes renais 

crônicos estudados. 

 

 

Figura 19. Correlação entre a expressão de SIRT-1 x expressão de Nrf2 

 

No que diz respeito à correlação entre Nrf2 e NF-κB observou-se que quanto 

maior a expressão de NF-κB maior a expressão de Nrf2 (R=0,73; p=0,001) (Figura 20). 
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Figura 20. Correlação entre a expressão de NF-κB x Nrf2 

 

Além disso, foi observada correlação negativa entre os níveis de GPx e IL-6 

(R=-0,48; p=0,03). 

 

Efeitos Adversos 

Nenhum efeito adverso foi relatado em ambos os grupos após o tratamento, e 

não houve alteração nas enzimas hepáticas (AST, ALT e GGT) antes e após a 

suplementação (Tabela 3). 
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7.0 DISCUSSÃO 

 O presente estudo revelou que a suplementação com 500 mg de trans-resveratrol 

por um período de 4 semanas não foi eficaz em aumentar os níveis plasmáticos das 

enzimas antioxidantes (SOD, catalase e GPx), alterar os marcadores inflamatórios 

(PCR, TNF-alfa e IL-6), nem a expressão dos marcadores celulares de transcrição anti- 

e pró-inflamatória (Nrf2 e NF-κB). 

Atualmente tem crescido a busca por compostos naturais que possam auxiliar no 

controle de doenças crônicas, como a DRC. O resveratrol, polifenol naturalmente 

encontrado em plantas, tem sido estudado por possuir propriedades anti-inflamatórias e 

antioxidantes, podendo agir diretamente nas EROs ou interagir com vias enzimáticas 

que participam da formação dessas EROs (Valko et al., 2005). 

O resveratrol parece participar na modulação do estresse oxidativo pela redução 

da expressão do NF-B através da ativação das sirtuínas, que são proteínas envolvidas 

na transcrição, apoptose e regulação energética das células (Howits et al., 2003; Wyke 

et al., 2004; Yang et al., 2007; Gahnim et al., 2010 (1); Zhu et al., 2011).  

A SIRT-1, com localização no núcleo da célula, é a mais estudada da família das 

sirtuínas (Michishita et al., 2005; Hao & Haase, 2010). A expressão da SIRT-1 aumenta 

quando as células são expostas a condições de estresse oxidativo e dano celular (Cohen 

et al., 2004; Rodgers et al., 2005), e parece diminuir sob condições inflamatórias por 

mecanismos desconhecidos (Xie et al., 2012). 
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No nosso estudo, observamos correlação positiva entre a expressão de SIRT-1 e 

a expressão de Nrf2, sugerindo que em um ambiente inflamado a expressão de SIRT-1 

parece aumentar e, dessa forma, contribuir para o aumento da expressão gênica de 

marcadores do sistema de defesa antioxidante.  

Cohen et al. (2004) observaram que a ativação da SIRT-1 melhora a resistência à 

apoptose de células renais embrionárias humanas, e estudos in vitro sugerem que a 

SIRT-1 tem importante papel na proteção das células medulares renais (Hao & Haase, 

2010). 

Além disso, Chen et al. (2011), em estudo experimental, mostraram que o 

tratamento com resveratrol atenuou a cetoacidose diabética e a degradação proteica 

muscular. Nesse estudo, os efeitos benéficos do resveratrol nos ratos diabéticos foram 

correlacionados, dentre outras coisas, com a expressão de SIRT-1 e inibição das 

atividades musculares do NF-κB. Os autores concluíram que o resveratrol possui 

múltiplos efeitos metabólicos benéficos em ratos diabéticos deficientes de insulina, 

particularmente o de melhorar o metabolismo energético e reduzir o gasto protéico-

muscular. 

No entanto, no presente estudo, não observamos qualquer correlação entre a 

expressão de SIRT-1 ou da suplementação com resveratrol na composição corporal 

muscular dos pacientes avaliados. 

Boscolo e colaboradores sugerem que o emprego diário de 20 mg de resveratrol 

é suficiente para que se obtenha todos os seus efeitos benéficos em seres humanos 

(Boscolo et al., 2003). Outro estudo investigou os efeitos do resveratrol na lesão por 

isquemia/reperfusão renal em ratos e observou que 5 mg/kg foram suficientes para 

aumentar a atividade da GPx, catalase e SOD no tecido renal (Chander e Chopra, 2006). 
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Investigando a possível eficácia do trans-resveratrol sobre o EO, a atividade do 

NF-κB e a taxa de apoptose em retinopatia diabética induzida, Farhad et al. (2012) 

administraram 5 mg/kg da substância durante 40 dias em ratos da linhagem Wistar. 

Após esse período observaram redução na atividade do NF-κB e melhora significativa 

dos marcadores de oxidação e da atividade da SOD no sangue e na retina dos ratos 

diabéticos. 

No nosso estudo, observamos que a expressão de NF-κB teve correlação positiva 

com a expressão de Nrf2, demonstrando que o aumento de marcadores gênicos de 

inflamação e estresse oxidativo pode estimular o aumento de marcadores de defesa 

antioxidante.  

Recentemente, demonstramos que a expressão de Nrf2 e NF-κB foi similar em 

pacientes com DRC em tratamento conservador, quando comparados a indivíduos 

saudáveis. Além disso, os pacientes com DRC em tratamento conservador apresentaram 

uma expressão gênica desses marcadores menor do que os pacientes em HD (Leal et al., 

2015). Da mesma forma, esse estudo mostrou uma correlação positiva entre a expressão 

de NF-κB e Nrf2 nos pacientes em tratamento conservador. No entanto, o oposto foi 

observado em pacientes em HD (correlação negativa entre NF-κB  e Nrf2), sugerindo 

que um estado menos inflamatório encontrado nos pacientes em tratamento 

conservador, semelhante à indivíduos saudáveis e oposto ao encontrado nos pacientes 

em HD, pode justificar essa diferença de perfil de marcadores de expressão gênica pró- 

e antiinflamatórios (Leal et al., 2015). 

Os efeitos do resveratrol contra danos oxidativos são em geral atribuídos ao 

aumento da expressão de sistemas de antioxidantes celulares endógenos, ao invés do 

efeito direto sobre a eliminação das EROs.  
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Nossos resultados demonstram que houve correlação negativa entre os níveis 

plasmáticos de GPx e IL-6, sugerindo que o aumento da GPx reduz os níveis 

plasmáticos de IL-6.  

Em longo prazo (mais de 48 h), o tratamento com resveratrol aumenta a 

atividade dos sistemas antioxidantes celulares (SOD, catalase, GPx e GSH) em testes 

em células cardiomusculares in vitro (Cao e Li, 2004).  

Ungvari et al. (2007) relataram ainda que o resveratrol mostrou seu efeito 

antioxidante ao impedir a apoptose induzida por TNF-alfa ou por lipoproteína de baixa 

densidade (LDL) oxidada em células epiteliais, através do aumento dos níveis séricos da 

GPx. Esse efeito antiapoptótico deve-se ao fato de a GPx atuar na desintoxicação do 

H2O2, uma ERO presente na apoptose (Ungvari et al., 2007). 

A indução de enzimas antioxidantes pelo resveratrol também foi relatada para os 

tecidos vasculares. A incubação de segmentos da aorta de ratos em presença de 

resveratrol levou ao aumento da resistência ao EO, com maior expressão de catalase e 

HO-1 (Ungvari et al., 2007). Em células cultivadas da musculatura lisa da aorta, o 

resveratrol aumentou a expressão dos RNAm da catalase e da GPx (Li e Cao, 2006). 

Spanier et al. (2009), evidenciaram que o resveratrol diminui a NADPH-oxidase, 

e regula positivamente GPx e SOD1 das células endoteliais humanas. Já se demonstrou, 

ainda, que a administração de 100 µM de resveratrol aumenta a expressão do mRNA da 

SOD1 das células endoteliais de seres humanos em cerca de 1,6 vezes, após 24 h 

(Spanier et al., 2009). 

Muitos estudos apontam o potencial antioxidante da suplementação com 

resveratrol. Segundo Kovacic e Somanathan (2010), o resveratrol é descrito como 
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potente inibidor da produção de EROs como peróxido de hidrogênio, superóxido e 

radicais hidroxila, evitando assim os danos pró-oxidativos. 

Sharma et al. (2006) demonstraram que o resveratrol possui efeito benéfico na 

modulação do EO em vários tecidos afetados pela hiperglicemia. Este efeito ocorre 

também em células neuronais (Kumar et al., 2007), renais (Sharma et al., 2006) e 

endoteliais (Ungvari et al., 2009). 

Silan (2008) observou em seu trabalho que o resveratrol possui efeito protetor 

contra o EO em diferentes tecidos e em diversas condições patológicas como doenças 

cardiovasculares, câncer e DM. Harikumar & Aggarwal (2008) demonstraram que o 

resveratrol comporta-se como sequestrador de EROs e modulador enzimático.  

Observou-se ainda que, em experimentos in vitro em células humanas, a 

concentração de 245 μM de resveratrol é capaz de eliminar 50% de ânions superóxido 

produzidos por xantina oxidase. A capacidade de eliminação de superóxidos é de apenas 

2,8% a uma concentração de 10 µM (Hung et al., 2002). Foi também descrito que o pré-

tratamento com 100 μM não protegeu células cardíacas de ratos contra a citotoxicidade 

induzida pela xantina oxidase. No entanto, tratamento com resveratrol, feito durante 72 

horas, teria, nas mesmas circunstâncias, efeito citoprotetor, ainda que em menor 

concentração (Cao e Li, 2004). 

Estudos anteriores em cultura de células umbilicais humanas demonstraram que 

o resveratrol diminui a produção endotelial de EROs, provavelmente por inibição da 

translocação de membrana das subunidades reguladoras de NADPH (Carluccio et al., 

2007). 
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Na literatura tem sido relatado que o efeito do resveratrol sobre as isoformas de 

SOD são controversos. Em células cardíacas (Cao e Li, 2004), na aorta de células 

musculares (Li et al.,2006), no plasma e nas hemácias de ratos (Kavas et al., 2013) o 

resveratrol demonstrou aumentar a atividade da SOD. No entanto, em outro estudo, não 

foram encontradas alterações nos níveis de SOD1 ou SOD2 em segmentos de aorta de 

ratos tratados ex vivo com até 100 µM de resveratrol durante 24 horas (Ungvari et al., 

2007). 

Em fibroblastos de pulmão humano, o resveratrol também não mostrou nenhum 

efeito significativo sobre a expressão ou a atividade da SOD1 (Robb et al., 2008). 

 A maioria dos estudos descritos até aqui foi realizada em ratos, com poucos 

relatos sobre os efeitos do resveratrol no EO em humanos, particularmente na DRC. 

Bo et al. (2013), em um ensaio clínico randomizado do tipo crossover (com 

washout) e duplo-cego, conduzido em 50 adultos fumantes, observaram que a 

suplementação de 500 mg de resveratrol durante 30 dias foi eficaz na redução dos níveis 

de PCR, bem como de TG, além de melhorar a capacidade antioxidante total. Estes 

autores concluíram que o resveratrol tem ação anti-inflamatória, antioxidante e 

hipotrigliceridêmica. 

Deste modo, esperava-se que a suplementação diária com 500 mg de trans-

resveratrol durante 4 semanas obtivesse resultados positivos nos parâmetros 

bioquímicos estudados. 

No entanto, nossos resultados mostram que não houve modificação nos níveis 

das enzimas antioxidantes, marcadores inflamatórios e fatores nucleares de transcrição 

avaliados após o uso de 500 mg/dia de resveratrol por um período de 4 semanas. No 
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entanto, o mesmo foi observado por Poulsen et al. (2013), que suplementando altas 

doses de resveratrol em 24 indivíduos obesos durante 4 semanas em um ensaio clínico 

randomizado, duplo-cego e controlado com placebo, também não observaram qualquer 

resultado significativo sobre a produção e turnover da glicose, sobre a pressão arterial, 

marcadores metabólicos e inflamatórios, gasto energético de repouso e oxidação de 

lipídios, ao contrário de dados consistentes, demonstrados anteriormente em ratos. 

 Sendo assim, alguns aspectos podem ser levados em consideração para explicar 

o fato de não termos obtido resultados significativos até agora. A população estudada 

apresentava-se com quadro avançado da DRC (estágios 3 e 4) com prevalência de 

obesidade, o que a caracteriza como população clinicamente mais grave e possivelmente 

mais inflamada. 

Além disso, é possível que as quatro semanas de suplementação via oral não 

tenham sido suficientes para resultar em efeito significativo nos parâmetros bioquímicos 

estudados.  

Outro fator que pode ter contribuído para os resultados obtidos foi a possível 

ingestão do resveratrol juntamente com outros alimentos. No intestino humano, a 

absorção deste fitoquímico parece ocorrer de forma mais rápida e eficiente quando 

administrado em jejum. Nesse sentido, Vitaglione et al. (2005) observaram que a 

absorção da administração de 400 mg de resveratrol foi prejudicada pela ingestão 

concomitante de outros alimentos. No entanto, essas análises podem ser contraditórias 

se levarmos em consideração o incontável número de estudos realizados com o 

suplemento alimentar, ou seja, com o emprego de resveratrol associado a outros 

nutrientes naturalmente presentes nos alimentos. 
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Ademais, não foram administrados nesse estudo cofatores enzimáticos que 

auxiliassem as reações necessárias aos efeitos do resveratrol, como zinco, selênio, 

cobre, entre outros. Isso porque a intenção era avaliar a ação exclusiva do resveratrol, 

sem a interferência de outras substâncias conhecidamente antioxidantes e anti-

inflamatórias. No entanto, é sabido que os efeitos funcionais dos nutrientes estão mais 

associados à ingestão do alimento que os contêm do que dos nutrientes isoladamente. 

Por fim, a via oral pode não ser a melhor via para administração do resveratrol 

nesta população. Como observado com outras substâncias lipofílicas, como o álcool 

perílico, estudos in vitro mostram eficácia em linhagens celulares de glioma, porém a 

administração via oral em humanos não demonstrou resultados positivos. No entanto, 

quando administrado via inalatória, os resultados foram de acordo com o esperado 

(Fonseca et al., 2008).  

Sendo assim, novos estudos com diferentes doses, tempo de suplementação, 

estágios da DRC e forma de administração se fazem necessários para avaliar a ação 

desse importante fitoquímico na redução do EO na DRC. 
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8.0 CONCLUSÕES 

 

Como conclusão, observamos que: 

- A suplementação diária de 500 mg de trans-resveratrol durante 4 semanas não 

foi capaz de melhorar a inflamação e o estresse oxidativo dos pacientes com DRC em 

tratamento conservador; 

- A composição corporal dos pacientes não demonstrou influência direta sobre 

os parâmetros bioquímicos avaliados, muito embora a prevalência de pacientes acima 

do peso saudável segundo o IMC possa aumentar o estado inflamatório desta população; 

- A suplementação de resveratrol também não se mostrou eficaz na melhora dos 

parâmetros bioquímicos de ureia e creatinina dos pacientes com DRC em tratamento 

conservador, bem como não teve influência sobre seu estado nutricional; 

- As enzimas antioxidantes e as citocinas inflamatórias avaliadas no estudo não 

apresentaram qualquer mudança significativa após a suplementação com resveratrol;  

- A expressão gênica de marcadores pró- e anti-inflamatórios (NF-κB e Nrf2) em 

pacientes com DRC em tratamento conservador, não apresentou qualquer alteração com 

a suplementação de resveratrol. 
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10.0 LISTA DE ABREVIATURAS 

 

%GC - Percentual de gordura corporal 

AMBc – Área Muscular do Braço Corrigida 

CB – Circunferência do Braço 

CC – Circunferência da Cintura 

DC – Densidade Corporal 

DCT – Dobra Cutânea Triciptal 

DCSE – Dobra Cutânea Subescapular 

DCSI – Dobra Cutânea Supra-Ilíaca 

DP - Desvio Padrão 

DRC – Doença Renal Crônica 

HD – Hemodiálise 

IL-6 – Interleucina-6 

TNF-α – Fator de Necrose Tumoral alfa 

IMC - Índice de massa corporal 

MC - Massa corporal 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PCR – Proteína C Reativa 

TFG – Taxa de Filtração Glomerular 

NF-κB – Fator Nuclear kappa B 

Nrf2 - transcription factor nuclear factor-erythroid 2-related factor 2 

SOD – superóxido dismutase 

GPx – glutationa peroxidase 

HO-1 – hemeoxigenase 1 

NQO-1 – NADPH quinona oxiredutase 1 

SIRT-1 – sirtuína 1 

mTOR – alvo da rapamicina em mamíferos 
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11.0 ANEXOS 

11.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PROJETO: EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE RESVERATROL NA 

INFLAMAÇÃO E NO ESTRESSE OXIDATIVO DE PACIENTES COM 

DOENÇA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO CONSERVADOR 

 

Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo, que tem como objetivo verificar o efeito da suplementação de uma substância 

chamada resveratrol no organismo. Essa substância foi descoberta por volta de 1940 e 

tem demonstrado agir preventivamente sobre o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. Além disso, avaliaremos seu estado nutricional para melhor 

acompanhá-los.   

A pesquisadora Juliana Furtado Saldanha fará a avaliação do seu estado 

nutricional através da coleta de medidas do seu corpo, como peso e altura, 

circunferências e dobras cutâneas necessárias para sabermos se você está dentro da faixa 

de peso e medidas adequadas. Uma amostra de seu sangue será coletada antes e após o 

uso do suplemento em dois momentos para realizarmos análise dos efeitos do 

resveratrol no seu organismo. 

Serão convidados a participar da pesquisa pacientes em tratamento dietético 

conservador da Doença Renal Crônica por mais de 6 meses e que sejam maiores de 45 

anos. Gestantes e pacientes que realizaram cirurgia de redução do estômago, além 

daqueles com doenças autoimunes e infecciosas, câncer e aids não poderão participar 

deste estudo. 

Com estes resultados poderemos compreender melhor os efeitos do resveratrol 

na saúde dos pacientes com Doença Renal Crônica em tratamento conservador e, assim, 

desenvolver uma linha de tratamento que possa beneficiar a saúde e o bem-estar deste 

público, contribuindo para o melhor manejo e tratamento da doença. 

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

como a qualquer dado referente ao resultado dos exames, com a profissional Juliana 

Furtado Saldanha no endereço: Rua Maria Amália, 290 / 601, Tijuca, Rio de Janeiro. 

Telefone (21) 99866-7498. Email: jusaldanha@hotmail.com 

Você tem a liberdade de querer não participar desta pesquisa ou, no caso de 

aceitação, retirar seu consentimento a qualquer momento, sem nenhum prejuízo à 

continuidade de seu tratamento. 

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

realizada pelos pesquisadores envolvidos na pesquisa e médicos responsáveis pelo seu 

tratamento. Estes dados, resultados e o sangue coletado serão de uso exclusivo desta 

pesquisa.  

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

Havendo comprovação de que tenham ocorrido danos causados diretamente pela 

pesquisa, você terá direito a tratamento médico na instituição, assim como às 

indenizações legalmente estabelecidas. 

 Todos os dados coletados assim como os resultados desta pesquisa serão 

publicados e divulgados no meio científico sem qualquer identificação pessoal. Além 

disto, somente a equipe de pesquisadores envolvida e o médico responsável pelo seu 
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tratamento terão conhecimento sobre os resultados dos exames e de sua avaliação 

nutricional. 

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

pesquisador responsável e outra por você. 

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 a pesquisadora Juliana Furtado Saldanha 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. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas, e que tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 

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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11.2 APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA FACULDADE DE 

MEDICINA – UFF / HUAP 
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