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RESUMO 

 

Introdução: Artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune inflamatória crônica, 

de predomínio articular, que atualmente conta com vasto arsenal terapêutico. Além 

do grande avanço do conhecimento sob o ponto de vista articular, as publicações 

dos últimos anos têm abordado, com maior freqüência, o envolvimento 

cardiovascular (CV) associado ao processo inflamatório crônico e à presença de 

fatores de risco prevalentes nesta população. A presença de dor, fadiga e limitação 

de mobilidade favorecem o sedentarismo que, em conjunto com medicações, 

predispõe a vários fatores de risco CV característicos da síndrome metabólica (SM) 

– obesidade central, dislipidemia, hipertensão e hiperglicemia. Entre os mecanismos 

de lesão na AR, destaca-se o papel do fator de necrose tumoral-(TNF-), cujos 

efeitos são, em parte, mediados pela indução do estresse oxidativo e a diminuição 

da biodisponibilidade do óxido nítrico, manifestações estas da disfunção endotelial 

que ocorrem com a aterosclerose. Portanto, a inflamação da AR e os fatores de 

risco das doenças cardiovasculares (DCV) na SM podem envolver mecanismos 

comuns de estresse oxidativo, sendo importante conhecer a relação entre essas 

doenças com interesse na redução da alta morbimortalidade CV observada em 

pacientes com AR. Objetivos: Avaliar a ocorrência da síndrome metabólica em 

pacientes com artrite reumatoide, bem como suas implicações no estresse oxidativo, 

a função endotelial e as defesas antioxidantes plasmáticas. Metodologia: Estudo 

transversal, tipo caso-controle, com pacientes com AR em acompanhamento 

ambulatorial e controles. Os pacientes foram avaliados quanto à atividade da doença 

e todos os sujeitos foram avaliados quanto à funcionalidade e os critérios da SM. 

Nas amostras sanguíneas, foram realizadas mensurações de óxido nítrico, teste das 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e capacidade antioxidante total 

do plasma(FRAP). Resultados: Foram estudados 210 sujeitos – 85 pacientes e 125 

controles. Com relação à SM, não houve significância estatística entre nenhum dos 

três critérios. Ao verificar a SM em ambos os gêneros, houve significância estatística 

apenas pelo NCEP - ATP III(Programa Nacional de Educação em Colesterol/Painel 

de Tratamento de Adultos-III). Houve correlação da circunferência abdominal com 

índice de massa corporal (IMC) (0,566) e FRAP (0,235) nos pacientes e, nos 

controles, houve correlação de TBARS com FRAP (0,334), circunferência abdominal 



 

com FRAP (0,193), IMC com circunferência abdominal (0,426) e FRAP (0,227). Não 

houve diferença no DAS-28 (Índice de Atividade da Doença) em pacientes com ou 

sem SM em nenhum dos três critérios de diagnóstico (NCEP – ATP III, IDF 

(Federação Internacional de Diabetes) e JIS (Declaração Conjunta Provisória)). 

Conclusões: Pacientes com AR não apresentaram maior prevalência da SM que 

controles. A atividade da doença não teve correlação com peroxidação lipídica nem 

com capacidade antioxidante plasmática. Não houve correlação entre atividade da 

doença e a SM. 

 

Palavras-chave: Artrite reumatoide. Peroxidação de lipídeos. Síndrome X 

metabólica. 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory auto immune 

disease that affects predominantly the joints, and that has currently a huge 

therapeutic arsenal. Besides the great advancement of knowledge regarding the 

joints, the literature has, in recent years, described cardiovascular involvement (CV) 

associated with chronic inflammation and the presence of risk factors prevalent in 

this population more frequently. The presence of pain, fatigue and limited mobility 

promote physical inactivity which, together with medication, predisposes to multiple 

risk factors of cardiovascular disease (CVD) that are typical of the metabolic 

syndrome (MS) – central obesity, dyslipidemia, hypertension and hyperglycemia. 

Among the mechanisms which cause injury in RA, the role of tumor necrosis factor 

(TNF-α) stands out. Its effects are partly mediated by the induction of oxidative stress 

and decreased bioavailability of nitric oxide which are manifestations of endothelial 

dysfunction that lead to atherosclerosis. Therefore, RA inflammation and risk factors 

of cardiovascular diseases (CVD) for MS may involve common mechanisms of 

oxidative stress. It is important to know the relationship between these diseases in 

order to reduce the high mortality rate from cardiovascular disease observed in RA 

patients. Objectives: Evaluate the occurrence of metabolic syndrome in patients with 

rheumatoid arthritis as well as its implications in oxidative damage, endothelial 

function and plasma antioxidant defenses. Methods: Cross-sectional, case-control 

type study, with RA patients being monitored as outpatients and controls. Patients 

were assessed for disease activity, and all subjects were assessed for functionality 

and the SM criteria. Concentrations of thiobarbituric acid-reactive substances 

(TBARS) and total plasma antioxidant capacity FRAP were measured in the blood 

samples obtained. Results: 210 subjects were studied – 85 patients and 125 

controls. Regarding SM, there was no statistical significance among any of the three 

criteria. When checking SM in both genres, there was statistical significance 

according to National Cholesterol Education Program – Adult Treatment Panel III 

(NCEP – ATP III) definitions. There was correlation between waist circumference and 

Body Mass Index (BMI) (0.566) and FRAP (0.235) in patients; whereas there was 

correlation between TBARS and FRAP (0.334), waist circumference and FRAP 

(0.193), BMI and abdominal circumference (0.426) and FRAP (0.227) in controls. 



 

There was no difference in Disease Activity Index (DAS-28) in patients with or 

without MS in any of the three criteria to diagnose MS (NCEP – ATPIII, IDF 

(International Diabetes Federation) and JIS (Joint Interim Statement)). Conclusions: 

AR Patients had no higher prevalence of MS than controls. Disease activity did not 

correlate with lipid peroxidation neither with plasma antioxidant capacity. There was 

no correlation between disease activity and SM. 

 

Keywords: Rheumatoid arthritis. Lipid peroxidation. Metabolic syndrome X. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune inflamatória crônica 

manifestada classicamente por sinovite simétrica de grandes e pequenas 

articulações que progride com erosões ósseas. (1,2) 

Fatores hormonais, imunológicos e ambientais devem interagir para o 

surgimento da doença em sujeitos geneticamente suscetíveis. (3) Estima-se que os 

fatores genéticos contribuam 60% para o desenvolvimento da AR e estão fortemente 

associados à positividade do anticorpo antipeptídio cíclico citrulinado (anti-CCP) que 

também tem implicações sobre a resposta do paciente ao tratamento. (4,5) 

Sua incidência é maior entre a quarta e a quinta década, embora possa surgir 

em jovens e idosos. Sua prevalência varia de acordo com as características étnicas 

e fica ao redor de 1% da população mundial, tendo-se verificado de 0,2% a 1% da 

população no Brasil. (6) 

O envolvimento articular varia desde manifestações brandas, de menor 

duração, até poliartrite progressiva acometendo mais frequentemente 

metacarpofalangeanas, interfalangeanas proximais, punhos, metatarsofalangeanas, 

ombros, cotovelos, quadris, joelhos e tornozelos. As articulações 

temporomandibulares, de coluna e de laringe são ocasionalmente afetadas. (7) Pode 

ocorrer lesão direta em vários órgãos, como pulmões, olhos, pele e vasos 

sanguíneos. (8) O envolvimento cardiovascular (CV) não costuma ocorrer como lesão 

direta da doença, mas em decorrência do estado inflamatório crônico com aumento 

de radicais livres e deficiência dos sistemas antioxidantes. (9,10) 

AR causa grande impacto social e econômico, sobretudo, pelo declínio 

significativo na capacidade funcional devido a dores articulares, fadiga e 

deformidades irreversíveis. (11) Cerca de metade dos pacientes com AR ficam 

impossibilitados de trabalhar em 10 anos após o início da doença. (10) 

A incapacidade funcional também é motivo para aumento das taxas de 

morbidade e mortalidade em comparação à população normal, pois se associa ao 

sedentarismo que, em conjunto com o uso de anti-inflamatórios e corticoides, 

predispõe ao surgimento de doenças cardiovasculares (DCV). (12) 

 Pacientes com AR têm maior prevalência de hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), dislipidemia e diabetes mellitus (DM)(13,14) e apresentam redução da 

expectativa de vida devido aos eventos cardiovasculares, mesmo considerando os 
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avanços significativos da terapêutica nos últimos anos. (15,16, 17, 18) A identificação e o 

monitoramento precoce de fatores de RCV são recomendados no cuidado de 

pacientes com AR visando o controle de doenças associadas e uma melhor resposta 

clínica. (19) 

 Na população geral, os principais fatores de risco cardiovascular são 

obesidade central, dislipidemia, HAS e hiperglicemia que, em conjunto, constituem a 

síndrome metabólica (SM). (20,21) Outras condições relacionadas à etnia, idade, 

gênero e estilo de vida, como tabagismo, sedentarismo e hábitos alimentares podem 

agravar o risco CV. (11,22) 

A resposta inflamatória sistêmica na AR, juntamente com a SM, dobra o risco 

de uma DCV, independente de idade e sexo. (9) A presença da SM está relacionada 

à maior atividade clínica e pior prognóstico da AR. (15) A avaliação da atividade da 

doença deve ser feita periodicamente até que o paciente alcance remissão da 

doença ou baixa atividade, estratégia chamada treat-to-target. Para isso, utilizam-se 

instrumentos de clinimetria, sendo o escore de atividade da doença (Disease Activity 

Score– DAS-28) um dos mais utilizados na prática clínica. (23) 

Atualmente, entende-se o processo aterosclerótico não apenas como 

decorrência do acúmulo de lipídes nas paredes dos vasos, mas também como 

consequência da disfunção endotelial e da ativação do sistema inflamatório. (24) A 

associação da aterosclerose com inflamação nos leva a procurar marcadores 

envolvidos no processo inflamatório que possam predizer o risco de doença arterial 

coronariana (DAC). (25) 

AR predispõe à gênese e desenvolvimento de placas ateroscleróticas levando 

ao aumento da espessura das camadas íntima e média das artérias carótidas 

comuns e femorais. (26) O estado inflamatório vascular crônico, pelo aumento de 

citocinas circulantes,promove instabilidade da placa aterosclerótica aumentando seu 

risco de ruptura. (27) 

Em 2001, del Rincon et al. publicaram o primeiro estudo que avaliou o risco 

CV em pacientes com AR e encontrou maior incidência de DCV na AR 

independentemente dos fatores de risco tradicionais, sugerindo que mecanismos 

adicionais podem colaborar para esta ocorrência. (21, 28) 

Em 2003, Solomon et al. estudaram um subgrupo de 527 mulheres, com 

diagnóstico de AR, que pertenciam ao Nurse’s Health Study, uma coorte prospectiva 

que acompanhou mais de cem mil mulheres. Foram encontradas incidências de 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1679-45082015000200006&script=sci_arttext&tlng=pt#B3
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infarto do miocárdio e acidente cerebrovascular fatal e não fatal significativamente 

maiores entre as pacientes com AR, sendo o risco relativo de 3,1 em pacientes cuja 

duração média da doença era de dez anos. (21) Os mesmos autores, no ano de 2006, 

encontraram aumento de DCV em estudo com mais de 20 mil jovens adultos 

canadenses com AR. (21) 

A associação de fatores de risco para doença cardiovascular foi denominada 

por Reaven em 1988 como “síndrome X”, que incluía resistência à insulina (RI), 

hiperinsulinemia, intolerância à glicose, dislipidemia (hipertrigliceridemia e 

lipoproteína de alta densidade – HDL – diminuída) e HAS. (29) A primeira definição 

formal da SM foi apresentada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e incluía 

intolerância à glicose em jejum ou RI ou diabetes tipo 2.(29, 30) Posteriormente, a 

nomenclatura “síndrome X” foi alterada para SM e foram uniformizados novos 

critérios. (30, 31) 

As principais propostas de diagnóstico da SM utilizam medidas de 

circunferência da cintura, pressão arterial, triglicérides, HDL, glicemia com diferentes 

critérios e pontos de corte ou uso de tratamento medicamentoso para qualquer uma 

das condições. Em 2009, um consenso foi estabelecido pelas organizações 

International Diabetes Federation (IDF), National Heart, Lung and Blood Institute 

(NHLBI), American Heart Association (AHA), World Heart Federation (WHF), 

International Atherosclerosis Society (IAS) e International Association for the Study 

of Obesity (IASO). (32) Segundo o consenso, a circunferência da cintura deve ser 

avaliada para cada etnia conforme os pontos de corte da IDF. (32) 

A intervenção em pessoas que apresentam SM faz-se necessária para 

prevenir, ou mesmo retardar, o aparecimento de complicações como DM, HAS e 

DCV. 

Uma revisão sistemática realizada a partir de dez estudos transversais 

estimou a prevalência média da SM no Brasil em 29,6%, variando de 14,9 a 65,3%, 

de acordo com a população estudada. (33) 

Há evidências mostrando uma associação entre AR, sua atividade 

inflamatória e SM, mas os resultados são conflitantes devido ao uso de diferentes 

critérios da SM em diversos estudos e a variabilidade de populações estudadas, as 

quais possuem características bem distintas. (15, 27) 

Em 2002, o primeiro estudo que avaliou a hipótese de aumento da 

associação de fatores de risco cardiovascular (RCV) inter-relacionados 
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determinando a presença da SM em AR teve, como grupo controle, pacientes com 

osteoartrite (OA). Os autores observaram que mais pacientes com AR apresentaram 

RI e baixos níveis de HDL em comparação com os casos de OA, e ambos estiveram 

associados diretamente aos níveis de proteína C reativa. Além deste achado, a 

presença de RI, baixo HDL, hipertrigliceridemia e HAS estiveram associadas entre si 

no grupo AR, o que não foi verificado em pacientes com OA. (34) 

Em 2008, o trabalho publicado por Chung et al. (15) demonstrou, pela primeira 

vez, um aumento de ocorrência da SM em pacientes com AR em comparação com 

controles pareados por idade, raça e sexo. Utilizando a definição da OMS, a 

frequência da SM foi maior em pacientes com longa duração de doença (42%) em 

relação a pacientes com AR precoce (30%) e controles (11%) (P < 0,001).  

Alguns autores encontraram resultados contraditórios com relação aos 

estudos supracitados. No estudo de Karvounaris et al. (35), não foi encontrada 

diferença estatisticamente significativa entre casos com AR e controles com relação 

à presença da SM. Os autores estudaram 200 pacientes com AR e 400 controles 

marcados por idade e sexo. A prevalência total da SM, definida pelo NCEP 2001, foi 

de 44% em pacientes com AR e 41% em controles (P = 0,5). Em outro estudo, La 

Montagna et al. (34) analisaram 45 pacientes com AR e 48 controles sem doença 

reumatológica sistêmica. A prevalência da SM, conforme o NCEP, foi de 55,5% em 

pacientes com AR e de 45,8% em pacientes sem AR. Nesse estudo, também não 

houve diferença significativa entre casos e controles. 

Em 2010, pesquisadores americanos avaliaram a presença de fatores de 

RCV e critérios para SM do NCEP III em estudo de caso controle com 131 pacientes 

com AR e 121 controles. (36) A diferença da ocorrência da SM não foi 

estatisticamente significativa entre pacientes e controles (36 versus 27%; P = 0,12; 

respectivamente). Os autores quantificaram a gordura visceral e subcutânea por 

meio de tomografia computadorizada. A distribuição da gordura abdominal diferiu 

significativamente conforme a atividade da AR e esteve associada de maneira mais 

importante a fatores de RCV em pacientes do que em controles. (36) 

Vale ressaltar que o tecido adiposo é reconhecido hoje como uma importante 

fonte de hormônios e citocinas denominadas adipocinas, dentre elas: leptina, 

adiponectina, resistina, fator de necrose tumoral  (TNF), interleucina6 (IL-6), 

inibidor do ativador de plasminogênio (PAI-1), proteína quimiotática para monócitos 

(MCP-1), angiotensinogênio, dentre outras. (37) Sendo assim, a atividade pró-
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inflamatória das adipocinas e a infiltração de macrófagos no tecido adiposo 

caracterizam a obesidade como um estado de inflamação crônica de baixo grau e 

têm importante relação com o aumento da RI, diabetes tipo 2, aterosclerose, bem 

como outros componentes da SM que são eventualmente relacionados à 

inflamação.(36, 37) 

Estudos não controlados também avaliaram a ocorrência da SM na AR. Elkan 

et al., (38) diferentemente dos estudos anteriores, utilizaram os critérios da IDF para 

determinar a ocorrência da SM em 80 pacientes (61 mulheres e 19 homens) com 

AR. Os resultados obtidos foram de 20% em mulheres e 63% em homens. Em 2009, 

Toms et al. (19) avaliaram a ocorrência da SM em 400 pacientes com AR usando 

cinco definições (NCEP 2004 e 2001, IDF, WHO e EGIR). A maior ocorrência foi de 

45,3% pela IDF e a menor de 12,1% pelo EGIR. 

A avaliação da função endotelial em pacientes com AR pode colaborar para o 

entendimento da etiopatogenia da aterosclerose e para a avaliação do tratamento. 

(36) O óxido nítrico é um importante medidor da função endotelial, e “o consumo e/ou 

a redução da biodisponibilidade” se relaciona à lesão vascular por estresse 

oxidativo.  

Um dos mecanismos de lesão vascular que tem sido estudado é o estresse 

oxidativo (EO), que está implicado na disfunção endotelial e na resistência periférica 

à ação da insulina em pacientes obesos. (39, 40) O EO na AR ocorre pela intensa 

formação de espécies reativas de oxigênio (EROs) e radicais livres (RLs) secundária 

à produção de prostaglandinas e citocinas. (41, 42) 

Os mecanismos de lesão vascular são bastante variáveis e complexos. O 

aumento de citocinas pró-inflamatórias, especialmente o TNF- α na circulação, 

contribui para o surgimento da disfunção endotelial, RI, dislipidemia, efeitos pró-

trombóticos e EO, que são fundamentais como fatores pró-aterogênicos. (43, 44) O 

endotélio tem um importante papel na regulação do tônus vascular, atividade 

plaquetária e trombogênese. Pacientes com AR apresentam menor vasodilatação 

dependente de endotélio em relação a sujeitos sem AR. (45) 

Para contrabalançar essa produção e seus potenciais efeitos negativos, o 

organismo dispõe de um sistema antioxidante. Nas situações em que surge um 

desequilíbrio entre os sistemas pró e antioxidante, com predomínio dos oxidantes, 

ocorre o EO. (46) O EO exerce um importante papel na gênese da AR através de 

danos diretos, bem como amplificando os outros mecanismos coparticipantes. (47) 
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 Os sistemas antioxidantes consistem em uma série de enzimas antioxidantes, 

além de numerosos compostos antioxidantes endógenos e de origem dietética que 

reagem com as ERO neutralizando-as. (48) 

 O sistema antioxidante sanguíneo é classificado em enzimático e não 

enzimático. O enzimático é representado, principalmente, pelas enzimas 

antioxidantes: a superóxido dismutase (SOD), que catalisa a dismutação do ânion 

radical superóxido (O2
•), a peróxido de hidrogênio (H2O2) e O2, a catalase (CAT), que 

atua na decomposição de H2O2 a O2 e H2O e a glutationa peroxidase (GPx), que 

atua sobre peróxidos em geral, com utilização de glutationa como co-fator. (49) 

 O sistema antioxidante não enzimático é formado por muitas substâncias, 

com maior destaque para glutationa (GSH), principal composto antioxidante intra 

celular e também para tocoferóis, ascorbato, ácido úrico e β-caroteno, além de 

proteínas de transporte de metais de transição, como a transferrina (transporte do 

ferro) e ceruloplasmina (transporte do cobre e oxidação do ferro para ser captado 

pela transferrina). (50)  

A reação das EROs com os AGPI, presentes nas membranas celulares e nas 

lipoproteínas, inicia um processo em cadeia conhecido como peroxidação lipídica ou 

lipoperoxidação (LPO), que pode ser avaliado e utilizado como um indicador do EO 

celular. LPO nos tecidos é um processo degenerativo definido como uma cadeia de 

eventos bioquímicos envolvendo RL e AGPI. (51) 

Os RLs de oxigênio são agentes indutores da LPO, que determinam a 

depleção de ácidos graxos insaturados da membrana celular, induzindo à perda da 

sua integridade e à alteração funcional de seus receptores e enzimas. (52) 

Assim, LPO pode ser definida como uma cascata de eventos bioquímicos 

resultante da ação dos RLs sobre os lípides insaturados das membranas celulares, 

gerando principalmente L• (radical lipídico), LO• (radical alcoxila) e LOO• (radical 

peroxila), levando à destruição de sua estrutura, falência dos mecanismos de troca 

de metabólitos e, numa condição extrema, à morte celular. (53) 

A LPO pode ocorrer de duas formas: (i) por via enzimática (ciclooxigenases e 

peroxidases) e (ii) por via não enzimática (auto-oxidação). Os métodos de 

mensuração dependem da via de oxidação e do produto final. O malondialdeído é 

um produto secundário da peroxidação lipídica por via enzimática, derivado da β-

ruptura de ácidos graxos poliinsaturados, tais como ácido linoléico, araquidônico e 
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docosahexanóico. As substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) servem 

para a detecção desses produtos finais. (54) 

Todas as alterações mencionadas na composição dos ácidos graxos de 

membrana celular já foram documentadas na AR. (55) 

Há relatos demonstrando também que espécies ativas de nitrogênio têm 

papel importante na cronificação da reação inflamatória e destruição óssea e 

articular em pacientes com AR, osteoartrite e lúpus eritematoso sistêmico. (56) 

Segundo Curi et al. (2002), as doenças cardiovasculares podem ser causadas 

pela LPO, tendo em vista que a modificação das LDLs é o principal processo no 

desencadeamento da formação de placas de ateroma. (57) 

O equilíbrio entre a produção e o combate das RLs é fundamental para 

manter a integridade das estruturas moleculares – proteínas, lipídios, carboidratos, 

nucleotídeos – necessária para sustentar a homeostase metabólica, tendo em vista 

que a LPO induzida pelas RLs é um dos danos moleculares mais expressivos do 

processo metabólico degenerativo molecular. (58) 

Evidências emergentes apontam o papel das EROs em várias formas de RI. 

(59) Estudos em humanos e modelos experimentais de obesidade mostram forte 

correlação entre adiposidade e marcadores do estresse oxidativo sistêmico. (60) 

Os estados de RI estão associados à produção aumentada de espécies 

reativas de oxigênio, ou seja, o EO. Existem, inclusive, evidências sugerindo que o 

EO exerce um papel na patogênese da RI, (61) assim como na disfunção endotelial. 

As principais fontes formadoras de espécies reativas de oxigênio na vasculatura são 

os complexos enzimáticos NADPH-oxidases e da eNOS desacoplada. Descrevem-

se elevações na atividade da NADPH-oxidase pela exposição à angiotensina II e ao 

TNF-a em cultura de células musculares lisas vasculares. (62) 

 Portanto, a inflamação da AR e os fatores de risco de CV da SM podem 

envolver mecanismos comuns de estresse oxidativo, sendo importante conhecer a 

relação entre essas doenças com interesse na redução da morbimortalidade CV 

observada em pacientes com AR. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo primário 

 

Avaliar a ocorrência da síndrome metabólica em pacientes com artrite 

reumatoide, bem como suas implicações sobre o estresse oxidativo, função 

endotelial e as defesas antioxidantes plasmáticas. 

 

2.2 Objetivo secundário 

 

Correlacionar atividade da doença e síndrome metabólica. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Estudo transversal tipo caso-controle. 

 

3.2 Local de estudo 

 

A coleta de dados dos pacientes foi realizada no Ambulatório de 

Especialidades Governador Mário Covas e as análises das amostras sanguíneas em 

laboratórios do complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Marília (FAMEMA). 

 

3.3 Critérios  

 

3.3.1Critérios de inclusão 

 

O grupo de AR (GAR) foi constituído por pacientes com diagnóstico de AR 

segundo os critérios classificatórios de artrite reumatoide pelo Colégio Americano de 

Reumatologia (ACR) e/ou pela Liga Europeia Contra o Reumatismo (EULAR), em 

acompanhamento no Ambulatório de Reumatologia da Faculdade de Medicina e 

Enfermagem de Marília (FAMEMA). 

O grupo controle (GC) foi constituído por sujeitos sem AR, recrutados entre 

pacientes do ambulatório de reumatologia ou em outros ambulatórios da FAMEMA, 

pareados de acordo com o gênero e índice de massa corporal (IMC). 

 

3.3.2Critérios de exclusão 

 

Déficit de compreensão ou físico que impossibilitasse a execução dos testes. 

Outras doenças inflamatórias sistêmicas. 
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3.4 Procedimentos 

 

O recrutamento foi realizado durante o período de 07 de maio de 2014 a 16 

de dezembro de 2015 em amostra por conveniência. 

Todos os pacientes e controles receberam orientações a respeito do estudo e 

concordaram em participar da pesquisa mediante assinatura do termo de livre 

esclarecimento (APÊNDICE A). 

Os dados antropométricos, verificados em uma balança antropométrica marca 

Filizola (São Paulo, SP, Brasil) aferida pelo Inmetro, incluíam peso em quilogramas 

(kg) e estatura em centímetros (cm). O índice de massa corporal (IMC) foi calculado 

a partir da divisão do peso pelo quadrado da estatura em metros. A cintura 

abdominal foi medida por meio de uma fita métrica simples, no nível intermediário 

entre a última costela e a crista ilíaca, com os sujeitos na posição vertical e com os 

braços elevados, de acordo com os critérios estabelecidos pela Joint Interim 

Statement (JIS). (32) 

As análises laboratoriais de glicemia, colesterol total e frações foram 

realizadas no Hemocentro de Marília. 

As mensurações de espécies reativas de Oxigênio (EROs), função 

antioxidante e dano oxidativo em lipídios de membrana foram realizadas no 

Laboratório de Farmacologia da FAMEMA através dos métodos Nitrato 

Redutase/Griess, FRAP e TBARs. 

A aferição de pressão arterial foi realizada conforme padronização da VI 

Diretriz Brasileira de Hipertensão,(63) com esfigmomanômetro e estetoscópio 

Premium. 

 

3.5 Instrumentos de avaliação 

 

3.5.1 DAS-28 (Disease Activity Score – Índice de Atividade da Doença)  

 

O DAS-28 (ANEXO A) é um escore de atividade de doença que foi publicado 

pela primeira vez em 1993e modificado em 1995recebendo a denominação atual de 

DAS-28. Ele é calculado a partir de quatro variáveis: número de articulações com 

edema; número de articulações com dor; velocidade de hemossedimentação (VSH) 
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em mm/h e auto avaliação quanto á saúde global realizada por meio de uma escala 

visual analógica (EVA). (64) 

 

 

Figura 1: Articulações avaliadas pelo DAS-28 

 

 

 

Estes resultados são inseridos na seguinte formula:  

DAS28= 0.56√(dor28)+0.28√(edema28)+0.70Log(VHS)+0.014EVA. 

Quanto mais alto o valor obtido através da aplicação do instrumento, maior é 

a atividade da doença no momento da avaliação: ≤ 2,4 (remissão); > 2,4 e ≤ 3,6 

(baixa atividade); > 3,6 e ≤ 5,5 (moderada atividade) e > 5,5 (alta atividade). O DAS-

28 demonstrou ótima correlação (0,97) quando comparado com o DAS original, 

sendo muito mais prático e rápido (65) 

 

3.5.2 Questionário de Capacidade Funcional (HAQ)  

 

Desenvolvido por James F. Fries et al., (66) é um dos instrumentos mais 

comumente utilizado nos ensaios clínicos em AR. O questionário HAQ (ANEXO B) 

avalia a capacidade do sujeito em desenvolver atividades diárias comuns à qualquer 

pessoa, tais como, vestir-se, higienizar-se, erguer-se, deslocar-se, comer, apanhar e 

segurar objetos. (66) 

Composto de 20 questões agrupadas em oito categorias, avalia o nível de 

dificuldade que o paciente apresenta para realizar tais atividades, assim como a 
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necessidade de assistência para realizá-las. Para cada uma dessas categorias, o 

paciente indica o grau de dificuldade em quatro respostas possíveis que vão de 

“sem dificuldade = 0” até “não consegue = 3”. A pontuação de cada categoria 

aparece no número mais alto de qualquer um dos seus itens. A pontuação final do 

HAQ é a média das pontuações das oito categorias. (66) 

 

3.5.3 Critérios de síndrome metabólica 

 

O diagnóstico da SM foi estabelecido com base em três critérios: Programa 

Nacional de Educação em Colesterol/Painel de Tratamento de Adultos-III (NCEP - 

ATP III) (67) revisado; Federação Internacional de Diabetes (IDF) (68) e Declaração 

Conjunta Provisória (JIS). (32) 

Quadro1 – Definições e critérios diagnósticos para Síndrome Metabólica 

Critérios NCEP-ATPIII IDF JIS 

pressão arterial ≥ 130/85 mmHg 
≥ 130/85 mmHg ou 
tratamento de HAS 

≥ 130/85 mmHg ou 
tratamento de HAS 

circunferência abdominal ≥ 102 ♂ ≥ 88 ♀ ≥ 90 ♂ ≥ 80 ♀ ≥ 90 ♂ ≥ 80 ♀ 

glicemia ≥ 110 ≥ 100 ≥ 100 

triglicerídeos ≥150 ≥150 ≥150 

HDL-colesterol ♂ < 40 ♀ < 50 ♂ < 40 ♀ < 50 ♂ < 40 ♀ < 50 

Critério SM 
3 ou mais 
componentes 

CA mais 2 
componentes 

3 ou mais 
componentes 

NCEP-ATPIII: ProgramaNacional de Educação em Colesterol/Painel de Tratamento de 
Adultos-III; IDF: Federação Internacional de Diabetes;Declaração Conjunta Provisória (JIS); 
HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica; SM: síndrome metabólica; ♂ homens; ♀ mulheres. 

 

 

3.5.4  Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) – Versão Curta –  

 

Com o intuito de analisar o nível de atividade física realizada no cotidiano, foi 

utilizada a versão curta do IPAQ (ANEXO C), validado para a população brasileira. 

(69) 

O IPAQ foi para monitorar a atividade e inatividade física transversalmente 

durante uma semana. Permite, também, estimar o tempo semanal gasto em 

atividades físicas de intensidade leve, moderada e vigorosa. (69) O nível de atividade 
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física foi dividido em cinco categorias: Muito ativo, ativo, irregularmente ativo A, 

irregularmente ativo B e sedentário. Foram classificados como muito ativos, sujeitos 

que cumpriram ≥ 5 dias por semana, sendo ≥ 30 minutos por sessão de atividade 

vigorosa, ou ≥ 3 dias por semana e ≥ 20 minutos por sessão de atividade vigorosa 

somados à atividade moderada e/ou caminhada por ≥ 5 dias por semana, sendo ≥ 

30 minutos por sessão. Sujeitos considerados ativos cumpriram ≥ 3 dias por semana 

e ≥ 20 minutos por sessão de atividade vigorosa ou atividade moderada ou 

caminhada por ≥ 5 dias por semana e ≥ 30 minutos por sessão, ou qualquer 

atividade somada (caminhada, atividade vigorosa ou moderada) por ≥ 5 dias por 

semana e ≥ 150 minutos por semana. Sujeitos irregularmente ativos A foram 

aqueles que atingiram pelo menos um dos critérios da recomendação quanto à 

frequência ou quanto à duração da atividade física em frequência de 5dias por 

semana ou duração de 150 minutos por semana. Os irregularmente ativos B foram 

os que não atingiram nenhum dos critérios quanto à freqüência, nem quanto à 

duração. Os sedentários não realizaram nenhuma atividade física por pelo menos 10 

minutos contínuos durante a semana. (69) 

 

3.6 Análises bioquímicas 

 

As amostras de sangue foram mantidas em tubo com heparina e 

centrifugadas. O plasma foi armazenado a -20º. As amostras foram centrifugadas 

novamente para análise. 

 

 

3.6.1 Teste das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS)  

 

Um dos métodos para quantificação dos produtos da peroxidação lipídica é a 

o de análise da formação de substâncias que reagem ao ácido tiobarbitúrico –Tbars- 

(ANEXO D). Esse método consiste na análise dos produtos finais da peroxidação 

lipídica (peróxidos lipídicos, malondialdeídos e demais aldeídos de baixo peso 

molecular) que, ao reagir com o ácido 2-tiobarbitúrico (TBA), formam bases de 

Schiff. Tais complexos são coloridos e sua concentração pode ser determinada 
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espectrofotometricamente a 532nm, ou, por fluorescência, a 515nm de excitação e 

555nm de emissão. (70-72) 

 

3.6.2 Capacidade antioxidante total do plasma (FRAP)  

Neste método, o complexo férrico-tripiridiltriazina (FeIII-TPZ) é reduzido ao 

complexo ferroso (FeII-TPZ) na presença de um antioxidante e em condições 

ácidas. O complexo formado por esta reação possui uma coloração azul intensa, 

com absorção máxima a 593nm. Soluções padrão de Fe 2+na faixa de 0 a 2x10-

5mol/L são preparadas a partir de sulfatos ferrosos (FeSO47H2O) em água destilada. 

Os dados são expressos em umol íons férricos reduzidos a íons ferrosos por litro 

(ANEXO E). (73,74) 

 

3.6.3 Nitrato redutase / Griess  

Os níveis séricos de óxido nítrico (NO) foram determinados pela dosagem de 

seus metabólitos, os nitritos (NO2-) e nitratos (NO3-), de acordo com a determinação 

colorimétrica. 

O teste se baseia na redução enzimática de nitratos a nitritos pela Nitrato 

Redutase e a redução destes com o reagente de Griess. 

Esta reação pode ser lida por espectrofotometria em 540nm (ANEXO F). (75, 

76) 

 

3.7 Análise dos dados 

 

Foi feita a análise estatística descritiva. Os dados foram avaliados quanto ao 

padrão de distribuição dentro da normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, 

comparados pelo Teste t-Student e associados pelo teste Qui quadrado.As 

correlações foram feitas pelos testes de Spearman e Pearson. Foi utilizado o 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) – versão 2.1 
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3.8 Aspectos éticos 

 

O projeto do estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Instituição e foi aprovado sob número CAAE: 38575414.9.0000.5413 (ANEXO G), 

conforme determina a Resolução 466/2012. 
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RESULTADOS 
 

Foram estudados 210 sujeitos, sendo 85 pacientes com AR (casos) e 125 

sujeitos sem AR (controles). No grupo de pacientes, 67eram do sexo feminino e 18 

do masculino; no grupo controle, 93 sujeitos eram do sexo feminino e 32 do 

masculino. O tempo de diagnóstico de AR variou entre 5 e 10 anos. 

 

Tabela 1 – Característica da amostra – pacientes com artrite reumatoide e controles. 
Variável Casos Controles 

Gênero (%)   
...Feminino 78,8 74,4 
...Masculino 21,2 25,6 
Idade (anos) 53,41±11,9 49,5 ±14,08 
Massa Corporal (Kg) 72,56±14,0 69,54±10,13 
Estatura (metros) 1,60±0,07 1,64±0,08 
IMC (kg/m²) 28,2±5,17 26,14±3,40 
Circunferência Abdominal 98,31±11,54 91,11±11,03 
Estado Civil (%)   
...Solteiro 14,1 32,0 
...Casado 63,5 59,2 
...Divorciado 8,2 4,8 
...Viúvo 11,8 2,4 
...Amasiado 2,4 1,6 
Escolaridade (%)   
...Sem escolaridade 10,6 1,6 
...Primário incompleto 4,7 5,6 
...Primário completo 10,6 10,4 
...Fundamental Incompleto 27,1 15,2 
...Fundamental completo 10,6 14,4 
...Ensino médio incompleto 11,8 26,4 
...Ensino médio completo 16,5 8,8 
...Ensino técnico 2,4 16,8 
...Superior completo 3,5 1,6 
...Superior incompleto 2,4 0,8 
Etnia (%)   
...Branca  47,1 40,8 
...Parda 41,2 47,2 
...Negra 11,8 12,0 
IPAQ (%)   
....Muito ativo  5 5 
...Ativo  41 45 
...Irregularmente ativo A 14 29 
...Irregularmente ativo B 29 13 
...Sedentário 9 9 
DP: desvio padrão; IMC: índice de massa corporal; Kg: quilograma; DAS-28: Índice de Atividade da 

Doença; IPAQ: Questionário Internacional de Atividade Física.



28 

 

 

Tabela 2 – Perfil metabólico nos casos e controles 

 Casos n=85 Controles n=125  
 Média±DP Média±DP Valor de P 

HDL  50,71±14,93  49,12±12,83 0,412 

Glicemia 103,08±33,43 99,75±16,60 0,341 

TG 120,60±91,98 140,02±80,19 0,106 

Circunferência 

abdominal 

98,31±11,54 91,11±11,03 <0,001* 

*: Teste-t; DP: desvio padrão; HDL: lipoproteína de alta densidade; TG: triglicerídeos. 

 

 Atenderam aos critérios de HAS, 29% dos casos e 18% dos controles. 

Tabela 3 – Diagnóstico de síndrome metabólica conforme os critérios NCEP-ATP III, 

IDF e JIS, em casos e controles, e em homens e mulheres 

 NCEP – ATP III IDF JIS 

 Com SM Com SM Com SM 

Casos (%) 41 49 51 

Controles (%) 38 52 57 

NCEP-ATPIII: Programa Nacional de Educação em Colesterol/Painel de Tratamento de Adultos-III; 
IDF: Federação Internacional de Diabetes; JIS: Declaração Conjunta Provisória. 
 

 No entanto, nenhum critério da SM apresentou significância estatística entre 

casos e controles (P>0,005). Ao analisar os critérios da SM entre homens e 

mulheres, apenas o NCEP – ATP III foi significativo,ou seja, χ2 = 10,465; P=0,001; 

OR=3,36(1,570 – 7,174). 

 

Tabela 4 – Características clínicas dos pacientes com artrite reumatoide 

n=85 Média±DP 

Anti-CCP 72,9±120,9 

VHS 32,9±21,7 

PCR 12,6±16,7 

DAS-28 3,38±1,49 

Nota HAQ (%) 

   Incapacidade leve 0 - 1 62,4 

   Incapacidade moderada 1 - 2 20,0 

   Incapacidade grave 2 - 3 17,6 

DP: desvio padrão; Anti-CPP: anticorpo antipeptídeocitrulinado cíclico; VHS: velocidade de 
hemossedimentação; PCR: proteína-C reativa; DAS-28: índice de atividade de doença; HAQ: 
Questionário de Capacidade Funcional. 
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 Com relação à atividade da doença, verificou-se que a média geral do DAS-

28 foi de 3,38 (±1,49), o que caracteriza moderada atividade. 

 Analisando a média do HAQ, constatou-se que os pacientes apresentam 

alteração leve da capacidade funcional. Com relação ao nível de atividade física 

analisado pelo IPAQ, 41% do GAR e 45% do GC foram classificados como ativos 

(Tabela 1). 

 
Tabela 5 – Teste das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS)e 

capacidade antioxidante total do plasma (FRAP) em casos e controles 

 Casos n=85 Controles n=125  

 Média±DP Média±DP Valor P 

TBARS 12,04±10,44 4,296±4,567 <0,001* 

FRAP 1,472±0,530 1,753±0,918 0,012* 

*:Teste-t; DP: desvio padrão. 

 

Tabela 6 – Correlações entre TBARS, FRAP, DAS-28 e IMC em pacientes com 

artrite reumatoide. 

 

n = 85 Circunferência abdominal DAS-28 TBARS FRAP 

IMC 0,566(<0,001)* -0,009 (0,936) -0,064(0,559) 0,084(0,446) 

Circunferência 

abdominal 

– -0,077(0,481) -0,025(0,818) 0,235(0,030)** 

 DAS-28  – 0,106 (0,336) -0,156 (0,155) 

 TBARS   – 0,018 (0,867) 

 FRAP    – 

 
Correlações de Pearson e Spearman com teste bicaudal. *: significante (≤0,05), Pearson; **: significante (≤0,05), 
Spearman; IMC: índice de massa corporal; DAS-28: Índice de Atividade da Doença; TBARS: Teste das 
substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico; FRAP: Capacidade antioxidante total do plasma; 

 
Tabela 7 – Correlações entre TBARS, FRAP, DAS-28 e IMC em controles. 

n=125 circunferência abdominal TBARS FRAP 

 

IMC 0,426 (<0,001)* ,031 (0,728) 0,227 (0,011)** 

circunferência abdominal – ,067 (0,461) 0,193(0,031** 

TBARS  – 0,334 (<0,001)** 

FRAP   – 

Correlações de Pearson eSpearman com teste bicaudal. *: significante (≤0,05), Pearson; **: significante (≤0,05), 
Spearman; IMC: índice de massa corporal; TBARS: Teste das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico; 
FRAP: Capacidade antioxidante total do plasma. 
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Tabela 8 – TBARS e FRAP em sujeitos com e sem critérios da SM, segundo o 

NCEP-ATP III, IDF e JIS 

n=210 Com SM 
(média±DP) 

Sem SM 
(média±DP) 

Valor P 

NCEP – ATP III    

   TBARS 7,01±8,28 7,71±8,51 0,555 

   FRAP 1,80±1,01 1,53± 0,596 0,018* 

IDF     

   TBARS 6,90±8,00 7,98±8,82 0,356 

   FRAP 1,79± 0,98 1,48± 0,490 0,004* 

JIS    

   TBARS 7,09±8,14 7,83±8,74 0,531 

   FRAP 1,78±0,956 1,47± 0,502 0,005* 

TBARS: Teste das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico; FRAP: Capacidade antioxidante total 
do plasma;SM: síndrome metabólica; *: teste-t; DP: desvio padrão; NCEP-ATPIII:ProgramaNacional 
de Educação em Colesterol/Painel de Tratamento de Adultos-III; IDF: Federação Internacional de 
Diabetes;JIS: Declaração Conjunta Provisória. 
 

 

Tabela 9 – DAS-28 de pacientes com e sem critérios da SM, segundo o NCEP-ATP 

III, IDF e JIS 

 Com SM 
Média±DP 

Sem SM  
Média±DP 

Valor P 

NCEP – ATP III 3,63±1,40 3,19±1,55 0,184 

IDF 3,58±1,38 3,16±1,59 0,195 

JIS 3,57±1,37 3,16±1,61 0,199 

DAS-28: Índice de Atividade da Doença;SM: síndrome metabólica; *: teste-t; DP: desvio padrão; NCEP-
ATPIII: ProgramaNacional de Educação em Colesterol/Painel de Tratamento de Adultos-III; IDF: 
Federação Internacional de Diabetes; JIS: Declaração Conjunta Provisória. 
 

 

Tabela 10 – Comparação de TBARS, FRAP, IMC e circunferência abdominal em 

pacientes com artrite reumatoide com e sem uso de corticoide. 

 
Com uso de corticoide 

n= 51 

Sem uso de corticoide 

n= 34 

Valor P 

 Média±DP  Média±DP  

IMC 28,17±4,99  28,22±5,52  0,969 

TBARS 12,88±10,43  10,80±10,48  0,371 

FRAP 1,55±0,617  1,35±0,34  0,102 

circunferência abdominal 97,73±12,51  99,18±10,01  0,573 

*: Teste-t; DP: desvio padrão; IMC: índice de massa corporal; TBARS: Teste das substâncias reativas 
ao ácido tiobarbitúrico; FRAP: Capacidade antioxidante total do plasma. 
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 Houve problemas relacionados à importação, e o reagente, necessário para 

realizar a técnica Nitrato Redutase/ Griess, não chegou em tempo hábil para que 

os resultados fossem incluídos na dissertação. Os testes serão realizados 

futuramente. 

 



32 

 

 
4 DISCUSSÃO 

 

Diversos estudos têm demonstrado que a mortalidade cardiovascular está 

aumentada na AR (16, 77-80) e a hipótese que a SM seria uma justificativa possível 

para esse fato ainda é contraditória, assim como no presente estudo. 

O estudo de Chung et al. (15) foi o primeiro a demonstrar a prevalência da SM 

em pacientes com AR.Na literatura, encontramos vários estudos que associam SM e 

AR, (9,15,20,35) no entanto, eles diferem quanto ao critério utilizado para o diagnóstico 

e também as características étnicas e regionais da população estudada. 

 Com a falta de uniformidade de critérios nos diversos estudos, optamos por 

analisar a prevalência da SM pelos três critérios mais utilizados/recomendados em 

estudos clínicos: NCEP – ATP III, IDF e JIS, o que permitirá comparações com 

outros estudos. 

 Ao verificar a prevalência da SM entre casos e controles, não foi possível 

encontrar significância estatística em nenhum dos critérios analisados. Nossos 

achados corroboram os de La Montagna et al. (34) e Karvounaris et al. (35) 

 A prevalência da SM foi maior em mulheres que em homens apenas pelo 

NCEP – ATP III (P=0,001), com OR de 3,36. Alkerwi et al., (82) ao analisarem 

pacientes com AR no estado de Luxemburgo, também encontraram maior 

prevalência da SM em mulheres utilizando o critério JIS (88% em mulheres e 74% 

nos homens), na faixa etária entre 60 e 69 anos, com ponto de corte para a 

circunferência abdominal de 94 cm para homens e 80 cm para mulheres. 

 A média de atividade da doença foi classificada como nível moderado e não 

se mostrou diferente entre os que cumpriam critérios da SM ou não. Em um estudo 

transversal na cidade de Dourados – MS, Deus et al.(83) analisaram 71 pacientes 

com AR com tempo médio de doença de 9,9 (±8,6) e observaram46,47% com 

atividade da doença em nível grave. No mesmo estudo, 63,38% dos pacientes 

apresentaram leve alteração da capacidade funcional pelo HAQ, à semelhança da 

média geral do HAQ encontrada em nosso estudo. (83) 

 Mais de 70% dos casos e controles foram classificados como ativos ou 

moderadamente ativos pelo IPAQ, diferente do estudo transversal multicêntrico 

realizado por Sokka et al., (84) que mostrou que mais de 60% não praticavam 

atividade física regular. Grande parte dos sujeitos do estudo não atingiu os critérios 
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de pressão arterial, o que poderia estar relacionado à prática frequente de exercício 

físico. Apesar dos bons resultados com relação ao nível de atividade física e 

também à capacidade funcional, foi grande o número de pacientes e controles com o 

IMC elevado. 

 Embora a AR possa apresentar múltiplos fatores predisponentes à obesidade, 

(86) este estudo mostrou prevalência semelhante em casos e controles. Cabe 

ressaltar que os pacientes deste estudo não usavam doses de corticoide acima de 

10 mg ao dia. 

 Os nossos dados também sugerem que os pacientes com AR apresentam 

maior lipoperoxidação avaliada pelo TBARS em relação a seus controles. 

Possivelmente, a intensa atividade inflamatória relacionada à AR seja responsável 

por este aumento do grau de estresse oxidativo. (47) No estudo de Ramos et al.,(87) 

embora a peroxidação lipídica também tenha se mostrado mais elevada em 

pacientes com AR juvenil, esta diferença não foi estatisticamente significativa.  Cabe 

ressaltar, no entanto, que neste estudo, foram analisados apenas 64 casos e 60 

controles. (87) 

 A análise de FRAP no plasma mostrou valores maiores em controles em 

relação a casos. Isto sugere que as defesas antioxidantes não enzimáticas 

presentes no plasma avaliadas pelo FRAP são consumidas em pacientes com AR. 

Ao analisarmos estes resultados em conjunto com aqueles obtidos pelo TBARS, 

podemos inferir que o maior grau de estresse oxidativo em pacientes com AR 

promove um decréscimo das defesas antioxidantes não enzimáticas. 

 O aumento do estresse oxidativo em pacientes com AR poderia ser explicado 

pela atividade inflamatória da doença bem como pelo maior IMC, relacionado ao 

acúmulo de gordura visceral. (39, 40) Em um estudo clínico populacional realizado em 

Framinghan com 2828 sujeitos, foi encontrada associação positiva entre índice de 

massa corporal (IMC) e relação cintura/quadril com níveis urinários de 8-epi-

PGF2α(produto da oxidação do ácido araquidônico), que é um importante marcador 

de estresse oxidativo. (88) 

Contrariando nossas expectativas, não observamos qualquer correlação entre 

valores de DAS-28 e de TBARS ou FRAP em pacientes com AR. Isto sugere que a 

atividade da doença não influenciou diretamente o grau de estresse oxidativo, nem 

tão pouco na eficiência das defesas antioxidantes avaliadas pelo FRAP no plasma. 

Outras doenças podem estar envolvidas nesta elevação do estresse oxidativo. 
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 A falta de correlação das avaliações de capacidade antioxidante e 

peroxidação lipídica com a atividade da doença também podem estar relacionadas à 

inadequação do instrumento para este objetivo. As ferramentas de mensuração de 

atividade da AR, como o DAS-28, foram construídas com enfoque nas 

manifestações articulares que são predominantes na doença. Seu uso foi 

amplamente testado e está bem estabelecido em pesquisas e mesmo na prática 

clínica, mas não se pode dizer que essas ferramentas sejam válidas para se 

mensurar danos cardiovasculares secundários à atividade inflamatória. A contagem 

de articulações inflamadas, por exemplo, não considera várias articulações de 

membros inferiores, tampouco o tamanho da superfície articular ou o volume de 

pannus envolvido na produção de substâncias pró inflamatórias. Na comparação 

entre um paciente com edema em um joelho e outro que apresenta edema em 4 

interfalangeanas proximais, o segundo apresentaria maior escore de atividade da 

doença apesar de provavelmente ter menor quantidade de tecido inflamado. A 

intensidade do processo inflamatório também não é diferenciada nesta clinimetria e, 

mesmo que se atribuísse notas diferentes conforme a exuberância da alteração 

observada a quantidade de espessamento sinovial ou de derrame articular, poderia 

não ter relação direta com a intensidade da inflamação ou com a quantidade de 

substâncias pró-inflamatórias com potencial lesivo sobre a circulação. 

 Embora já se tenha demonstrado que pacientes com maior atividade da 

doença apresentam maior número de desfechos cardiovasculares, (15) e que o 

melhor controle também se associa à menor morbimortalidade cardiovascular, (19) 

ainda existe a necessidade de se padronizar outras formas de avaliação que sejam 

adequadas ao seguimento do risco cardiovascular em pacientes com AR e possam 

servir de parâmetro para ajustes terapêuticos. Esta demanda também não é 

atendida pelas ferramentas de avaliação de risco CV usadas na população geral, 

pois não contemplam a atividade inflamatória existente na AR. Portanto, a 

mensuração de parâmetros relativos ao equilíbrio redox poderia ser uma perspectiva 

de avaliação complementar, cuja associação com desfechos CV, deverá ser 

abordada em futuros estudos. 

 Quando analisamos os valores de IMC ou circunferência abdominal em 

relação ao TBARS, não observamos qualquer correlação tanto em casos quanto em 

controles. Isso sugere que a obesidade ou o acúmulo de gordura visceral não 

influenciaram o grau de estresse oxidativo. 
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Observou-se uma correlação positiva entre FRAP e IMC apenas nos sujeitos 

controles. O que poderia explicar este fenômeno é a relação entre obesidade e 

maiores níveis séricos de ácido úrico, pois cerca de 60% da capacidade antioxidante 

mensurada pelo FRAP deve-se à presença de ácido úrico. (91) De fato, diversos 

estudos mostram a estreita relação entre a hiperuricemia e a síndrome metabólica 

(90) e, em nosso estudo, observou-se elevação do FRAP em sujeitos com critérios 

para SM. Possivelmente, o processo inflamatório da AR tenha provocado um 

aumento no consumo das defesas antioxidantes desses pacientes, o que 

impossibilitou a obtenção de uma correlação positiva entre FRAP e IMC em 

pacientes com AR. Por outro lado, foi possível observar uma correlação positiva 

entre FRAP e a circunferência abdominal em ambos os grupos. 

Entretanto, esta hipótese não pôde ser confirmada no presente estudo uma 

vez que não foram feitas as mensurações das concentrações séricas de ácido úrico. 

Entendemos que esta seja uma importante limitação do estudo e que esta hipótese 

merece ser melhor investigada. 

Não houve diferença em IMC, circunferência abdominal, TBARS e FRAP 

relacionada ao uso de corticoide. É possível que o efeito do uso de doses baixas de 

corticoides reduzam a inflamação na AR e minimizem o dano direto do estresse 

oxidativo de maneira mais significativa que o potencial efeito nocivo sobre o perfil 

lipídico. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Não houve diferença quanto à prevalência da SM entre casos e controles. 

Houve menor capacidade antioxidante e maior peroxidação lipídica em pacientes 

com AR, o que indica um aumento do estresse oxidativo. A atividade da doença não 

teve correlação com síndrome metabólica, capacidade antioxidante plasmática e 

peroxidação lipídica. 
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APÊNDICE A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu, Patricia Amanda Serafim, responsável pela pesquisa sobre Avaliação de síndrome 

metabólica, lesão oxidativa, biodisponibilidade de óxido nítrico e capacidade 

antioxidante plasmática em pacientes com artrite reumatoide, faço um convite para 

você participar como voluntário deste estudo. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a 

ocorrência da Síndrome Metabólica em uma amostra de pacientes com Artrite 

Reumatoide e verificar os aspectos clínicos da Artrite Reumatoide e sua associação com 

o desenvolvimento de Síndrome Metabólica. 

 Sua participação será voluntária. É possível que aconteça o seguinte 

desconforto, como longo tempo para responder o questionário, ou seja, em média vinte 

minutos e não há riscos previsíveis. O benefício que esperamos com o estudo é que, ao 

final, possamos contribuir para o tratamento dos pacientes com AR. Durante todo o 

período da pesquisa, você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer 

outro esclarecimento, bastando, para isso, entrar em contato com o pesquisador. Você 

tem garantido o seu direito de não aceitar participar ou de retirar sua permissão, a 

qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação, pela sua decisão. As 

informações desta pesquisa serão confidenciais, e serão divulgadas apenas em eventos 

ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os 

responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. A sua 

participação nesta pesquisa não irá gerar nenhum gasto. 

 

   Marília,.......de .......................... de .........  

 

   

Rubrica do Sujeito da 

Pesquisa 

Rubrica do Pesquisador 

Principal 

Rubrica do Coordenador 

do CEP 
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Autorização 

Eu,...................................................................................................RG:.................... ................, após a 

leitura deste documento, e ter tido a oportunidade de conversar com o pesquisador 

responsável para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar suficientemente 

informado(a), ficando claro para mim que minha participação é voluntária e que posso 

retirar este consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer 

benefício. 

Estou ciente, também, dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais 

serei submetido(a), dos possíveis danos ou riscos deles provenientes e da garantia de 

confidencialidade e esclarecimentos sempre que desejar. Diante do exposto, expresso 

minha concordância de livre e espontânea vontade em participar deste estudo. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Assinatura do(a)  participante da pesquisa ou de seu representante legal 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste voluntário(a) (ou de seu representante legal) para a participação 

neste estudo.  

 

  Marília, .............de .....................................de 20....... 

 

 

_______________________________ 

ENTREVISTADO(A) 

_______________________________ 
PESQUISADOR 

_______________________________ 
ORIENTADOR 

 Patricia A. Serafim 
RG:33.968.853-1 
Fone (14) 998631222 
 

Marcos Renato de Assis 
RG:17.76604 
CRM/SP:78.786 
Fone: (14) 3402-1744 
mrdeassis@hotmail.com 

 

mailto:mrdeassis@hotmail.com
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ANEXO A 

DAS 28 
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ANEXO B 

 

 

HAQ – Questionáriode Capacidade Funcional 

 Sem 
dificuldade 

Pouca 
dificuldade 

Muita 
dificuldade 

Não 
consegue 

1 Vestir-se, inclusive amarrar os 
cordões de seus sapatos, abotoar 
as suas roupas? 

    

2 Lavar sua cabeça e seus cabelos?     

3 Levantar-se de uma maneira ereta 
de uma cadeira de encosto reto e 
sem braços? 

    

4 Deitar-se e levantar-se da cama?     

5 Cortar um pedaço de carne?     

6 Levar à boca um copo ou uma 
xícara cheia de café, leite ou água? 

    

7 Abrir um saco de leite comum?     

8 Caminhar em lugares planos?     

9 Subir cinco degraus?     

10 Lavar seu corpo inteiro e secá-lo 
após o banho? 

    

11 Tomar um banho de chuveiro?     

12 Sentar-se e levantar-se de um vaso 
sanitário? 

    

13 Levantar os braços e pegar um 
objeto de mais ou menos 2,5 quilos, 
que está posicionado um pouco 
acima de sua cabeça? 

    

14 Curvar-se para pegar suas roupas 
no chão? 

    

15 Segurar-se em pé no ônibus ou no 
metrô? 

    

16 Abrir potes ou vidros de conserva 
que tenham  
sido previamente abertos? 

    

17 Abrir e fechar torneiras?     

18 Fazer compras nas redondezas 
onde mora? 

    

19 Entrar e sair de um ônibus?     

20 Fazer tarefas como varrer ou cuidar 
do jardim 
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ANEXO C 

IPAQ – QUESTIONÁRIOINTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – VERSÃO 
CURTA 

 

Nome:__________________________ Data: ______/ _______ / Idade : ______  Sexo: F (  ) M (  )   

 Para responder as questões, lembre-se que:atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam 
de um grande esforço físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal; atividades físicas 
MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte 
que o normal. 

 Para responder as perguntas, pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 
minutoscontínuos de cada vez.   

 

1a. Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos em casa ou no 
trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de 
exercício?   

dias _____ por SEMANA (  )  Nenhum     

1b. Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou 
caminhando por dia?    

horas: ______ Minutos: _____    

2a. Em quantos dias da última semana você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 10 minutos 
contínuos, como por exemplo, pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei 
recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, 
cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do 
coração (POR FAVOR, NÃO INCLUA CAMINHADA)   

dias _____ por SEMANA (  )  Nenhum     

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto tempo 
no total você gastou fazendo essas atividades por dia?    

horas: ______ Minutos: _____    

3a. Em quantos dias da última semana você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 minutos 
contínuos, como por exemplo, correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar 
basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos 
elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração.   

dias _____ por SEMANA (  )  Nenhum     

3b. Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos,  quanto tempo 
no total você gastou fazendo essas atividades por dia?    

horas: ______  Minutos: _____    

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, na escola ou 
faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado estudando, sentado enquanto 
descansa, fazendo lição de casa, visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o 
tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro.    

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana?  ______horas ____minutos 4b. 
Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana?  ______horas ____minutos 
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ANEXO D 

Protocolo: Teste das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

Materiais 

Tubos de ensaio: 

 24 para a curva padrão, 2 para o branco e 2 para cada amostra; 

Beckers 

 1de 25 mL, 3 de 80 mL, 3 de 250 mL e 1 de 1000 mL; 

Provetas 

 1de 5mL e 4 de 100 mL; 

Pipetas 

 1graduada de 25 mL+ pera, 1 automática de 1000 μL 1 de repetição e 1 de 

Pasteur; 

Erlenmeyer 

 1 de 125 mL; 

Piceta de água deionizada; 

Papel alumino; 

Bastão de vidro. 

 

Preparo de Soluções que podem ser armazenadas 

BHT (butylatedhydroxytoluene ) 29,5 mM 

 Pesar 6,5 mg e dissolver em 1 ml de etanol absoluto 

SDS 8,1% (Lauryl sulfate ; Sigma L 4300) 

 Pesar 2,025 g e diluir em 25 ml de água deionizada 

Acido acético 20% 

 Diluir 20 ml de ácido acético em 80 ml de água deionizada e ajustar o pH para 

3,5 com NaOH.  

Hidróxido de sódio 10 N 

 Pesar 40 g pastilhas de NaOH e dissolver (com cuidado) lentamente em 80 

ml de água deionizada. Completar o volume para 100 ml (utilizar o NaOH para 

ajustar o pH do ácido acético). 

 

Preparo de Soluções que devem ser feitas no dia do uso 

TBA 0,8% (ácido tiobarbitúrico) 
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 Pesar 800 mg de TBA e diluir em 100 ml de água deionizada. Aquecer, 

brandamente, em banho-maria 38º C, agitando suavemente, para dissolver. 

 

Ensaio da curva padrão (em duplicata) 

Solução-mãe 

 Dissolver 4,167 l de Tetramethoxypropane em 1 ml de etanol; 

 em seguida, adicionar 49 ml de água destilada. (500 M) 

 

Tubo Concentração (M) H2O (l) tetramethoxypropano 

1 0 500 --- 

2 0,625 500 500 l do tubo 3 

3 1,25 500 500 do l tubo 4 

4 2,5 500 500 l do tubo 5 

5 5,0 500 500 l do tubo 6 

6 10 800 200 l do tubo 7 

7 50 500 500 l do tubo 8 

8 100 800 200 l da solução Estoque 

 

Pipetar em duplicata; após cada adição, homogeneizar o tubo: 

Volume SDS 8,1% µL 
Curva Padrão 

µL 

Água 

deionizada µL 

Ácido acético 

20% µL 
TBA 0,8% µL 

Curva padrão 
100 (pipeta de 

repetição) 
100 300 750 

750 

 

 

Em seguida, fazer a leitura no espectrofotômetro, no máximo, dentro de 30 minutos. 

Ensaio das amostras (realizar em duplicata) 

Pipetar em duplicata; após cada adição, homogeneizar o tubo: 
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Volume 

(em l) 

SDS 

8,1% 

Amostra * Água 

deionizada 

Ácido 

acético 20% 

TBA 0,8% 

Amostra 100 

(pipeta de 

repetição) 

100 300 750 750 

 

* Pipetar 10 l de BHT em 100 µl de plasma  

 Colocar os tubos em banho-maria (90º C a 100º C) por 60 minutos e tampá-

los com “bolinhas de gude” para evitar evaporação. 

 Esfriar os tubos em banho de gelo por 10 minutos (interrompe a reação) e,  

posteriormente, deixar àtemperatura ambiente. 

 Proceder a centrifugação por 2500 rpm, por 05 minutos a 4º C. 

 Em seguida, fazer a leitura no espectrofotômetro, no máximo, dentro de 20 

minutos. 

 

Ensaio do branco (realizar em duplicata) 

Volume (em 

l) 

SDS 8,1% Branco Água 

deionizada 

Ácido acético 

20% 

TBA 0,8% 

Branco 100 (pipeta 

de repetição) 

0 400 750 750 

 

 

 Repetir operação. Em seguida, fazer a leitura no espectrofotômetro, no 

máximo, dentro de 30 (trinta) minutos. 
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 ANEXO E 

Protocolo: Capacidade antioxidante total do plasma (FRAP) 

 

Materiais: 

Tubos de ensaio:21 para a curva padrão, 02 para o branco e 02 para cada amostra; 

 

Beckers: 02 beckers de 15 mL, 01 becker de 50 mL, 02 beckers de 80 mL, 02 

beckers de 250 mL e 01 becker de 1000 mL; 

 

Provetas:01 proveta de 10 mL e 01 proveta de 100 mL; 

 

Pipetas:01 pipeta graduada de 25 mL + pera e 01 pipeta automática de 1000 μL; 

 

Balão Volumétrico:02 balões volumétricos de 1000 mL; 

 

Frasco Âmbar:02 frascos âmbar de 10 mL, 01 frasco âmbar de 100 mL e 01 frasco 

âmbar de 1000 mL; 

Papel alumínio; 

Piceta de água deionizada; 

Espátula de alumino; 

Bastão de vidro. 

 

Preparo de soluções que podem ser armazenadas 

 

Solução A: Tampão acetato: 300 mM, pH 3,6 

 Dissolver 3,1 g de acetato de sódio (C2H3NaO2. 3H2O) em 16 mL de ácido 

acético glacial (C2H4O2). Completar o volume para 1000 mL em um balão 

volumétrico com água deionizada e em seguida, verificar o pH. 

 Armazenar a 4º C em frasco âmbar. 

 

 

 

HCl 40 mM 
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 Em um balão volumétrico de 1000 mL, adicionar 500 mL de água deionizada, 

em seguida, adicionar lentamente, 3,34 mL de HCl concentrado.  Completar o 

volume para 1000 ml com água deionizada. 

 Armazenar em temperatura ambiente por tempo indeterminado. 

Preparo de soluções devem ser feitas no dia do uso 

 

Solução B: TPTZ (2,4,6-tri[2-pyridyl]-s-triazine)10 Mm 

 Pesar 0,031 g TPTZ e dissolver em 10 mL de HCl 40 Mm. Se necessário, 

dissolver em banho a 50º C. 

 Armazenar em frasco âmbar. 

 

Solução C: FeCl3.6H2O(cloreto férrico hexahidratado) 20 mM 

 Dissolver 0,054 g de cloreto férrico em água deionizada e completar o volume 

para 10 ml.  

 

Reagente do FRAP 

 Misturar as soluções A+ B + C na proporção 10:1:1 (V/V) 

100 mL + 10 mL + 10 mL = 120 mL 

 É possível fazer 16 amostras + branco + curva padrão 

 

Padrão de sulfato ferroso (Fe II) 

 Solução estoque 1mM: 

 Pesar 0,028 g FeSO4.7H2O, dissolver em 100 ml de água deionizada.  

 Armazenar em frasco âmbar. 

 

Metodologia dos Ensaios 

 

Ensaio da curva padrão (em duplicata) 
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Diluir o padrão de sulfato ferroso (Fe II) como indicado abaixo: 

Tubo Concentração do 

padrão (µM) 

Solução de 

FeSO4.7H2O 

Água destilada 

1 1000 400μ solução estoque 0 

2 500 200 μL do tubo 1 200 μL 

3 250 200 μL do tubo 2 200 μL 

4 125 200 μL do tubo 3 200 μL 

5 62,5 200 μL do tubo 4 200 μL 

6 31,25 200 μL do tubo 5 200 μL 

7 0 0 200 μL 

 

 Após fazer os padrões, utilizar os mesmos para fazer a curva. 

 Em duplicata: pipetar 0,08 mL (80µL) da solução padrão correspondente (0,1 

mM a 1,0 mM; 100 – 1000 µmol/L) + 0,25 mL (250 µL) de água e agitar o tubo de 

ensaio. 

 Pipetar em seguida, 2,4 mL (2400 µL) do reagente FRAP e agitar novamente 

o tubo. 

 Levar ao banho a 37º C, no escuro (cobrir todos os tubos com papel 

alumínio), por 15 (quinze) minutos. Em seguida, fazer a leitura no espectrofotômetro, 

no máximo, dentro de 5 (cinco) minutos. 

 

Ensaio das amostras (realizar em duplicata) 

 Centrifugar as amostras em 2500 rpm, por 10 minutos a 4º C 

 Pipetar 0,08 mL (80µL) do plasma + 0,25 mL (250 µL) de água e agitar o tubo 

de ensaio. Pipetar em seguida, 2,4 mL (2400 µL) do reagente FRAP e agitar 

novamente o tubo. Levar ao banho a 37º C, no escuro (cobrir todos os tubos com 

papel alumínio), por 15 (quinze) minutos.  

 Se a reação apresentar ligeira turbidez, centrifugar (2000 rpm por 3 minutos) 

antes de realizar a leitura de absorbância. 

 Em seguida, fazer a leitura no espectrofotômetro, no máximo, dentro de 5 

(cinco) minutos. 

 

Ensaio do branco (realizar em duplicata) 
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 Pipetar 0,33 mL (330 µL) de água, adicionar 2,4 mL (2400 µL) do reagente 

FRAP e agitar o tubo de ensaio. Levar ao banho a 37º C, no escuro (cobrir todos os 

tubos com papel alumínio), por 15 (quinze) minutos.  

 

2 - Espectrofotômetro 

 

 Calibração 

 Alterar o comprimento de onda para 593 nm. Colocar o “papel pardo 

específico” de tal forma que impeça a passagem de luz do feixe para a outra 

extremidade. 

 Em seguida, colocar água destilada na microcubeta, abrir o aparelho, colocá-

la no primeiro compartimento, fechar e apertar novamente o botão (100% T). Ao 

terminar o processo, apertar o botão modo, com isso aparecerá a letra “A” 

(absorbância). 

 

 Leitura 

 Colocar o conteúdo do tubo de ensaio em uma microcubeta limpa, que se 

encontra dentro da caixa de isopor, limpar a micro cubeta com papel macio (de 

modo que as laterais por a qual o feixe de luz irá passar estejam limpas), abrir o 

aparelho e colocar a micro cubeta no primeiro compartimento. Fechar o aparelho e 

marcar os números que irão aparecer no visor. 

 Retirar a micro cubeta, descartar o líquido em um becker 250 mL e colocá-la 

em outro becker 1000 mL com extran. 
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ANEXO F 

Protocolo: Nitrato Redutase/ Griess 

 

Materiais: 

Tubos de ensaio:24 para a curva padrão, 02 para o branco e 02 para cada amostra; 

 

Beckers: 01 beckers de 25 mL, 03 beckers de 80 mL, 03 beckers de 250 mL e 01 

becker de 1000 mL; 

 

Provetas:01 proveta de 05 mL e 04 proveta de 100 mL; 

 

Pipetas:01 pipeta graduada de 25 mL+ pera, 01 pipeta automática de 1000 μL 01 

pipeta de repetição e 01 pipeta de Pasteur; 

 

Erlenmeyer:Erlenmeyer de 125 mL; 

 

Piceta de água deionizada; 

Espátula de alumino; 

Bastão de vidro. 

 

Soluções para a determinação de Nitratos e Nitritos 

Tampão fosfato de sódio 20mM pH 7,4(Armazenar em geladeira por até 30 dias) 

 

Ácido Clorídrico 3 N (1:3) 

Misturar o ácido clorídrico com água MilliQ 3,0 vezes o seu volume 

 

Reagente de Griess I (SULFA) – Sulfanilamida (PM 172,2) 1% em HCI 3N (solução 

58,07 mM) 

Dissolver 500mg de sulfanilamida em 50 ml de HCI 3N 

 

Reagente de Griess II (NEDD) – Naftiletilenodiaminadiicloreto (PM 259,2) 0,1% em 

HCI 3N (solução 3,86 mM) 

Dissolver 50mg de NEDD (PM 259,2) em 50 ml de HCI 3N 



58 

 

 

Etanol 50% 

Coloca 51,8ml de etanol de etanol (96%) em balão volumétrico e completar o volume 

para 100 ml com água MilliQ 

 

PhenazineMethosulphate (PMS) 80 uM (PM 360) 

Usada para oxidar o excesso de NADPH 

Pesar 0,001g (1,0mg) de PMS e dissolver 50ml de água MilliQ 

 

Sulfato de zinco 0,5M (PM 287,55) 

Pesar 14,38g de sulfato de zinco e dissolver em 100 ml de etanol 50% 

 

Na2CO3 0,5 M (PM 105,99) 

Pesar 5,3g e dissolver em 100 ml de água MilliQ 

 

NADPH (1,8 mM) 

Preparar uma solução de β-NADPH (PM 833,4; Sigma N1630) a 30mM 

Pesar 0,0025g e diluir em 100µL de água MilliQ 

Aliquotar volumes de 13µL de solução à 30mM em tubos Eppendorfs e congelar à -

20ºC. No momento do uso diluir uma liquota com 216µL de tampão fosfato 20mM 

(pH 7,4).  

 

Nitrato Redutase 

 

Dissolver o conteúdo (10 U) de um frasco de Nitrato Redutase de Aspergillus(Sigma 

N7265) em 2mL de água MilliQ de maneira a obter-se uma suspensão a 5 U/mL. 

Separar a enzima reconstituída em alíquotas de 80µL e congelá-las a -20ºC (estável 

por 6 meses) ou a -80ºC (estável por 12 meses). 

Deixar a enzima reativar a 23ºC por 30min antes de utilizá-la. 

 

Ensaio 

 Na consecução do ensaio todas as determinações foram realizadas em 

duplicata. 
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 Branco Amostra Curva Padrão 

Amostra  50µL  

Padrão Nitrato   50 µL 

Tampão Fosfato 350µL 250µL 250 µL 

NADPH (1,8µM)  25 µL 25 µL 

Enzima (1U/mL)  25 µL 25 µL 

Incubar por 1:30hs a 37ºC 

PhenazineMethosulphate 

(80µM) 

25 µL 25 µL 25 µL 

Homogeneizar e deixar em repouso, no escuro e em temperatura ambiente, por 

30min 

Sulfato de zinco (0,5M 

em etanol 50%) 

120 µL 120µL 120 µL 

Na2CO3 120 µL 120 µL 120 µL 

Deixar em repouso por 5min à temperatura ambiente. Centrifugar a 12.000rpm por 

minuto a 4ºC. Coletar sobrenadante em tubos Eppendorfs limpos - 50 µL 

Griess I (Sulfa em HHCI 

3 N) 

120 µL 120 µL 120 µL 

Homogeneizar bem e aguardar 5 minutos 

Griess II (NEED em HCI 

3 N) 

120 µL 120 µL 120 µL 

Homogeneizar bem e aguardar 10min, no escuro, à temperatura ambiente (25ºC). 

Centrifugar a 12.000rpm por 5min. 

Coletar sobrenadante- 250 µL 

Ler em 540nm dentro de 30 minutos 

 

 

Curvas de Calibração 

 

 Padrão de Nitrato de sódio (NaNO3, PM 84,99) 

 Preparar uma solução de estoque contendo 0,024g de NaNO3, dissolver em 

20ml de água MilliQ (14mM). Armazenar à 4ºC por até 4 semanas. Não congelar. 

Proceder conforme esquema abaixo: 
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Tubos  Tampão fosfato 

(µL) 

Concentração (µM) 

1 10 µL da solução 

estoque (14 mM) 

990 140 

2 500 µL do tubo1 500 70 

3 500 µL do tubo 2 500 35 

4 500 µL do tubo 3 500 17,5 

5 500 µL do tubo 4 500 8,75 

6 500 µL do tubo 5 500 4,37 

7 500 µL do tubo 6 500 2,18 

8 0 500 0 
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ANEXO G 
 

Parecer Consubstanciado do CEP 
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