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Editorial

A literatura médica atual dispõe de grande número de estudos que inves-
tigam a epidemiologia da síndrome metabólica (SM) e seus aspectos 
clínicos, bem como estudos que buscam estratégias terapêuticas e de 
prevenção. No entanto, a pesquisa ainda conhece pouco acerca dos múl-

tiplos mecanismos bioquímicos envolvidos nessa doença. “Precisamos aprimorar 
o conhecimento desses mecanismos, para dar conta de toda a sua complexidade”, 
reconhecem as editoras da obra Oxidative stress, inflammation and angiogenesis in 
the metabolic syndrome (Editora Springer). As pesquisadoras Raquel Soares e Car-
la Costa, da Universidade do Porto (UP), em Portugal, reúnem vasto conhecimento 
presente na literatura, em colaboração com profissionais da área, e acrescentam 
uma revisão crítica e inovadora sobre o papel de três processos no desenvolvimento 
e na progressão da síndrome: o estresse oxidativo, a inflamação crônica e a angio-
gênese. 

Um crescente número de estudos confirma a interferência desses mecanismos na 
patogenia da SM. Além disso, a ciência investiga a presença dos fatores de cresci-
mento e das citocinas, envolvidos de algum modo nos três processos. A interação 
exata entre eles, porém, ainda não está clara, afirmam Soares e Costa, especialistas 
em bioquímica e também professoras da UP. Elas explicam que a dificuldade in-
vestigativa se deve à etiopatogênese da SM, que é extremamente complexa, mas 
os conhecimentos atuais ajudam a trilhar as pistas da síndrome no organismo. Por 
exemplo, estudos sobre o transporte da glicose e a descoberta dos efeitos dos po-
lifenois, como antioxidantes, anti-inflamatórios e os compostos antiangiogênicos, 
contribuem para a compreensão da interação entre estresse oxidativo, inflamação e 
angiogênese, e abrem caminho para estratégias terapêuticas possíveis.

Boa leitura.

Andrea Polimeno
Editora-assistente

Número 1 - 2010
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complexa, mas decifrável 
Apontada como a doença do século XXI, a SM é 
o resultado da interação de processos complexos 
que desencadeiam patologias de elevado risco 
e reduzem a esperança de vida no planeta
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Apontada como a doença do século XXI, a SM é o resultado da interação de processos complexos que de-
sencadeiam patologias de elevado risco e reduzem a esperança de vida no planeta. A SM é um conjunto 
de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e determinadas 

neoplasias, como o carcinoma colo-retal, de mama e da próstata. Um aspecto importante nessas patologias de 
etiopatogêneses tão diferentes é exatamente o fato de todas apresentarem estresse oxidativo, inflamação crônica e 
desequilíbrio angiogênico, informam as editoras do livro Oxidative stress, inflammation and angiogenesis in metabolic 
syndrome, Raquel Soares e Carla Costa, pesquisadoras da Universidade do Porto, em Portugal.

Pesquisa Médica – De que forma, o 
conhecimento atual permite relacionar o 
estresse oxidativo, a inflamação crônica 
e a angiogênese no desenvolvimento da 
síndrome metabólica (SM)?
Raquel Soares e Carla Costa – Os três processos, 
isoladamente, estão relacionados entre si. Existem, 
porém, várias outras evidências desta inter-relação na 
SM. É interessante notar que os fatores de risco – hi-
pertensão, dislipidemias, obesidade abdominal, intole-
rância à glicose e resistência à insulina – associam-se 
ao estresse oxidativo, à inflamação crônica e às altera-
ções vasculares. A hipertensão pode ser causada pela 
presença de espécies reativas de oxigênio (ROS), que 
caracteriza o estresse oxidativo. Alterações do perfil 
lipídico levam a alterações metabólicas que englobam, 
por exemplo, a presença de citocinas inflamatórias – e 
estas estão, como se sabe hoje, muito relacionadas com 
a obesidade visceral. O aumento de gordura abdominal 
acarreta alterações do metabolismo (nomeadamente li-
pídico) e recrutamento de células inflamatórias para o 
tecido adiposo, com produção concomitante de citocinas 
pró-inflamatórias e fatores angiogênicos. A hiperglice-
mia, por sua vez, é a principal causa de aparecimento 
de produtos de glicação avançada (AGE), que advêm da 
presença de ROS e induzem a produção de fatores an-
giogênicos. Também a resistência à insulina ocasiona 
alterações das vias de ativação intracelulares.

Essa relação tem sido identificada também em ní-
vel molecular. Por exemplo, a presença de ROS ca-
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racterística do estresse oxidativo, induz à liberação 
de fatores pró-inflamatórios, como as interleucinas 
(IL) 1β, IL6 ou o TNFα, e à uma redução de fatores 
anti-inflamatórios. Promovem também a produção 
e liberação de fatores angiogênicos, como o VEGF 
(vascular endothelial growth factor — fator de cres-
cimento do endotélio vascular), o principal marcador 
de angiogênese, que é ativado pelas ROS e pela exis-
tência de AGE. Sabe-se, por exemplo, que o fator que 
relaciona todos esses três processos é o NFkappaB, 
um fator de transcrição, que aparece aumentado em 
situações de estresse oxidativo e que leva também à 
produção de citocinas inflamatórias e à estimulação 
da angiogênese, nomeadamente por meio do aumento 
de angiopoietina 2, uma proteína indutora desse pro-
cesso de vascularização.

Pesquisa Médica – Qual o estado atual da 
pesquisa e do conhecimento a respeito do 
transporte de glicose e os efeitos do polifenol 
para a compreensão da SM, também no 
sentido da investigação (e busca) de novas 
estratégias terapêuticas?
Raquel Soares e Carla Costa – A entrada de gli-
cose para o interior das células é de extrema impor-
tância para o metabolismo e a regulação energética. A 
transferência de glicose pelas membranas plasmáticas 
ocorre por meio de várias proteínas de transporte. Os 
transportadores da família GLUT são essenciais para 
o fornecimento de glicose às várias monocamadas en-
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processo que previne a oxidação. Uma causa central da 
crescente incidência dessa síndrome é a má qualidade 
dos alimentos que ingerimos hoje em dia. Para além de 
um aporte energético superior ao necessário, os alimen-
tos, de uma forma geral, contêm níveis reduzidos de mi-
cronutrientes (as tais vitaminas e antioxidantes) que são 
essenciais para a saúde. Adicionalmente, o estilo de vida 
atual reforça ainda mais o excesso de estresse oxidativo 
do nosso organismo. É o caso do estresse contínuo que 
provoca o aumento continuado de hormônios de estres-
se e a alteração do eixo hipotálamo-hipofisário, a inati-
vidade física, a alteração dos ritmos biológicos a que nos 
obrigamos com os horários de trabalho por turnos ou as 
alterações de horas de sono e de refeição características 
da sociedade do século XXI. Todos estes fatores levam 
a que o estresse oxidativo seja um dos principais pro-
cessos causadores da SM. Em nível molecular, os ciclos 
de presença e ausência de oxigênio (hipoxia) provocam 
o aparecimento de estresse de organelos celulares. A 
mitocôndria produz grandes quantidades de ROS e de 
óxido nítrico, o retículo endoplasmático é ativado pelo 
excesso de glicose e de AGE nos tecidos, originando 
mais radicais livres, e tudo isso aliado à redução dos me-
canismos antioxidantes acaba por levar a desequilíbrios 
do metabolismo, que compactuam na SM.

Pesquisa Médica – Existem atualmente 
“exames diagnósticos” que predizem o 
desenvolvimento da angiogênese? Quais os 
marcadores conhecidos para a angiogênese? 
Raquel Soares e Carla Costa – A angiogênese, a for-
mação de novos vasos sanguíneos a partir de vasos pré-
existentes, é um processo intimamente relacionado com 
a SM. Na verdade, vários dos fatores que estimulam a 
angiogênese estão presentes na SM. A expansão do teci-
do adiposo é frequentemente acompanhada por hipoxia, 
que é um potente estimulador da angiogênese; também 
a hipertensão se associa à deficiência de oxigênio. A exis-
tência de células e citocinas inflamatórias são conhecidos 
ativadores de vias angiogênicas, e está, como dissemos, 
intimamente relacionada com a SM. Outra característi-
ca da SM é a alteração hormonal adjacente. Para além 
da deficiência das vias ativadas pela insulina, o cortisol é 
um hormônio esteroide relacionado com o estresse, sendo 
este, como vimos anteriormente, uma das causas da SM. 
Este hormônio está habitualmente aumentado na obesi-
dade e em situações de dislipidemia. O cortisol, tal como 
outros hormônios esteroides, é também um forte indu-
tor de angiogênese, quer atuando em células endoteliais, 
promovendo a sua proliferação e migração, quer atuando 
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doteliais, incluindo a da barreira hematoencefálica. 
Na SM, ocorrem alterações na expressão dos trans-
portadores GLUT no endotélio, impedindo a eficien-
te metabolização da glicose. Essas modificações no 
transporte de glicose contribuem para a disfunção 
endotelial observada na SM.

Os polifenois são compostos presentes na dieta hu-
mana, e que têm uma característica interessante: in-
terferem geralmente com os mecanismos de oxidação, 
inflamação e angiogênese. Existem polifenois que são, 
simultaneamente, antioxidantes, anti-inflamatórios e 
antiangiogênicos. E existem outros polifenois que apre-
sentam propriedades pró-oxidantes, pró-inflamatórias e 
pró-angiogênicas. O nosso grupo tem estudado alguns 
desses polifenois e verificamos que a 8-prenilnaringeni-
na, por exemplo, é capaz de ativar a expressão de fatores 
inflamatórios e angiogênicos, enquanto o resveratrol, o 
xanto-humol ou, ainda, o isoxanto-humol inibem esses 
três processos. Isso vem novamente ao encontro do que 
referimos antes – esses três processos estão relacionados 
entre si do ponto de vista molecular. Consequentemente, 
os polifenois que exercem efeitos antioxidantes, inflama-
tórios e angiogênicos são excelentes alvos terapêuticos 
e/ou preventivos para o desenvolvimento de SM. Todos 
já ouvimos falar dos efeitos do chá verde ou dos frutos de 
cor intensa na doença cardiovascular, diabetes ou câncer. 
O paradoxo francês é um exemplo. Mas esses estudos 
epidemiológicos deram origem a estudos experimentais. 
Hoje em dia, conhecem-se já várias vias de sinalização 
afetadas pelos polifenois. Nós, inclusive, verificamos que 
o xanto-humol, um polifenol presente na cerveja, blo-
queia o NFkB, atuando, assim, como anti-inflamatório e 
antiangiogênico. A administração desse polifenol a ca-
mundongos levou à diminuição da inflamação e à vas-
cularização de feridas cutâneas, sendo esse um exemplo 
típico de agente que pode ser utilizado para controlar o 
desenvolvimento de patologias induzidas pela SM.

Pesquisa Médica – A respeito do estresse 
oxidativo, quais as atualizações sobre esse 
conceito na SM?
Raquel Soares e Carla Costa – O estresse oxidativo 
está associado a uma vasta gama de doenças, algumas 
das quais relacionadas com a SM. O nosso organismo 
apresenta mecanismos enzimáticos que combatem a 
oxidação de moléculas em nível celular. A maior par-
te desses mecanismos antioxidativos utiliza compos-
tos provenientes da dieta, como as vitaminas A, C ou 
E. Também o consumo de antioxidantes existentes nas 
frutas e nos legumes – os polifenois – contribui para o 
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em outros tipos celulares, induzindo a liberação de fatores 
angiogênicos como o VEGF. 

Pesquisa Médica – A angiogênese tem sido 
vista como um potencial alvo terapêutico?
Raquel Soares e Carla Costa – Sim, porém, não po-
demos nos esquecer que os doentes com SM apresentam 
frequentemente várias patologias associadas com padrões 
angiogênicos opostos. Os doentes diabéticos apresentam 
frequentemente nefropatia e retinopatia, duas condições 
patológicas em que o processo angiogênico está exacer-
bado. Mas, simultaneamente, podem apresentar doença 
vascular periférica ou doença coronária, nas quais a an-
giogênese se encontra significativamente diminuída. Es-
ses resultados colocam um grave problema na utilização 
sistêmica de agentes moduladores da angiogênese. Por 
exemplo, a utilização de antiangiogênicos trarão eventu-
almente benefícios ao rim ou à retina, mas podem ser pre-
judiciais na progressão de doença vascular periférica.

Pesquisa Médica – Em sua opinião, em 
um futuro próximo, como será abordada 
terapeuticamente a SM, levando-se em conta 
essa inter-relação (estratégias terapêuticas com 
foco na angiogênese)?
Raquel Soares e Carla Costa – Vários estudos recen-
tes indicam que a inibição do processo angiogênico po-
derá ser benéfico para a obesidade; a estimulação desse 
processo já é usada em ensaios clínicos, utilizando-se ve-
tores para a isquemia cardíaca, por exemplo. Em conclu-
são, a angiogênese é um alvo terapêutico interessante, 
mas apenas as estratégias dirigidas localmente poderão 
ter significado clínico futuro. Poderá também ter um pa-
pel diagnóstico, já que marcadores angiogênicos altera-
dos podem significar progressão da SM.

Pesquisa Médica – Qual o conhecimento atual 
a respeito da relação entre as células endoteliais 
progenitoras (EPCs) na SM? Há um esquema 
terapêutico para a restauração dos mecanismos 
endógenos de vasculogênese em SM clínica?
Raquel Soares e Carla Costa – As EPCs desempe-
nham um papel fisiológico muito importante, participan-
do na reparação do sistema vascular. Em indivíduos com 
SM, as funções das EPCs encontram-se alteradas fazendo 
com que o seu potencial regenerador esteja comprome-
tido e potencializando o desenvolvimento da patologia 
cardiovascular. As alterações metabólicas presentes na 

SM, como obesidade, diabetes tipo 2, resistência à insu-
lina, hipertensão e dislipidemia, contribuem para que a 
capacidade reparadora das EPCs seja disfuncional. Na 
doença metabólica, todas as funcionalidades dessas célu-
las encontram-se alteradas: mobilidade, a viabilidade e a 
capacidade de participação na regeneração de estruturas 
vasculares. Dado que a disfunção do processo de vascu-
logênese na SM é por causa da ação nociva dos fatores 
de risco vasculares presentes, a modulação dessas condi-
ções pode ser benéfica para a funcionalidade das EPCs. 
De fato, já foi demonstrado que modificações no estilo de 
vida sedentário de indivíduos com SM, bem como o con-
trole farmacológico das elevadas glicemias e dos níveis de 
colesterol, melhoram endogenamente as atividades fun-
cionais das EPCs.

Pesquisa Médica – Como vocês avaliam o 
futuro da pesquisa e da prática clínica em SM?
Raquel Soares e Carla Costa – A SM é um pro-
blema de saúde pública muito importante nos dias de 
hoje, dada a sua prevalência em nível mundial e o fato 
de as condições ambientais da sociedade do nosso sécu-
lo contribuírem cada vez mais para o desenvolvimento 
deste conjunto de fatores promotores de doença car-
diovascular, diabetes e câncer; patologias com elevada 
morbilidade e mortalidade em todo o mundo. 

Estes resultados tornam a investigação nessa área cru-
cial, não só em uma tentativa de procurar novas terapias 
que possam ser utilizadas no tratamento específico desses 
doentes, como na prevenção dessa síndrome que já atinge 
proporções epidêmicas. Na nossa opinião, é muito impor-
tante que se continue a investigar as vias metabólicas e os 
mecanismos que estão por detrás do desenvolvimento e da 
progressão dessa SM. Só depois de compreender o que está 
errado é que poderemos adequadamente tratar ou preve-
nir! Porém, há um ponto crucial nessa investigação. Essa 
síndrome abrange doentes com características muito dife-
rentes, que apresentam fatores de risco distintos, e como 
tal poderão não responder todos da mesma forma à terapia 
utilizada. É importante considerarmos que estamos peran-
te casos diferentes, e dirigirmos terapias para o doente e 
não para a doença, pois cada caso é um caso.

FONTE:
Soares R, Costa C. Oxidative stress, inflammation and angiogenesis 

in the metabolic syndrome. Berlim, Alemanha: Springer. 2009. 
http://www.springer.com/productFlyer_978-1-4020-9700-3.
pdf?SGWID=0-0-1297-173874917-0.
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Este material estará disponível em nosso portal científico www.torrentonline.com.br a partir de 12/07/2010.
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hipoglicemia: miconazol oral, AINEs (principalmente os salicilatos), sulfamidas antibacterianas, cumarínicos, IMAOs, betabloqueadores, diazepam, tetraciclinas, cloranfenicol, clofi brato e maleato de perhexilina e álcool. Associações que podem reduzir a ação de AZUKON 
MR: barbitúricos. Associações que podem levar à hiperglicemia: corticóides, diuréticos, estroprogestativos. Reações adversas: reações cutâneas que regrediram após a interrupção do medicamento. Distúrbios digestivos do tipo: náuseas, vômitos, gastralgias, diarréia 
e constipação são raros. Estes efeitos diminuem tomando AZUKON MR durante as refeições. Posologia: a dose diária pode variar de 30 a 120 mg em uma única tomada. Recomenda-se a sua tomada juntamente com o café da manhã. A dose deverá ser ajustada 
conforme a resposta individual de cada paciente. Posologia inicial: 30 mg/dia. Se necessário, os ajustes posológicos serão feitos em escalas de 30 mg, em função da resposta glicêmica e deverão obedecer um intervalo de, pelo menos, 2 semanas entre si. A dose diária 
não deve ultrapassar 120 mg, sempre em tomada única no café da manhã. A posologia para o idoso é a mesma que para o adulto com menos de 65 anos. Nos pacientes portadores de insufi ciência renal leve ou moderada a posologia será a mesma da dos pacientes 
com função renal normal. Os comprimidos devem ser engolidos inteiros, sem mastigar. (Fev 09). VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. “AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.”

Referências Bibliográfi cas: 1. Guillausseau, P.J. et al. “24-hour glycemic profi le in type 2 diabetic patients treated with gliclazide modifi ed release once daily”. Diabetes Metab, 2001; 27(2):133-7. 2. Ceriello A. “Effects of gliclazide beyond metabolic control.” 
Metabolism Clinical and Experimental 2006; 55 (Suppl 1): S10-S15. 3. Renier G et al. “Benefi ts of gliclazide in the atherosclerotic process: decrease in monocyte adhesion to endothelial cells”. Metabolism. 2002; 52(8):13-8. 

Cardioproteção no tratamento do diabetes (1,2,3)

Dose inicial: 

1 comprimido ao dia.
Se necessária titulação: 
aumentar 1 comprimido a cada 2 semanas.

Dose máxima: 

4 comprimidos ao dia.

Apresentação: 

30 comprimidos de 30 mg.

Controle glicêmico durante 
as 24 horas do dia 
com proteção endotelial. (1,2,3)

Inibe o estresse oxidativo provocado 
pela hiperglicemia, prevenindo complicações 
vasculares do diabetes. (2)

Atenua a formação de placa 
aterosclerótica. (3)

Tratamento do diabetes com proteção essencial
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O tratamento contínuo com efetiva perda de peso (1)

Registro: 1.0525.0026

Referências Bibliográficas: 1- James WP et al. “Effect of sibutramine on weight maintenance after weight loss: a randomized trial. STORM Study Group. Sibutramine Trial of Obesity Reduction and 
Maintenance.” Lancet 2000; 356(9248): 2119-25.
SLENFIG® (cloridrato monoidratado de sibutramina). Registro MS: 1.0525.0026. USO ADULTO. Composições, formas farmacêuticas e apresentações: SLENFIG® 10 mg: cada cápsula contém 10 mg de 
cloridrato monoidratado de sibutramina (equivalente a 8,37 mg de sibutramina); embalagem com 10 ou 30 cápsulas. SLENFIG® 15 mg: cada cápsula contém 15 mg de cloridrato monoidratado de sibutramina 
(equivalente a 12,55 mg de sibutramina). Embalagens com 10 ou 30 cápsulas. Indicações: no tratamento da obesidade, ou quando a perda de peso está clinicamente indicada. Contraindicações: pacientes 
com história ou presença de transtornos alimentares; com hipersensibilidade conhecida à sibutramina ou a qualquer outro componente da fórmula; em caso de conhecimento ou suspeita de gravidez e 
durante a lactação; pacientes recebendo IMAOs; pacientes recebendo outros medicamentos supressores do apetite de ação central. Precauções e advertências: deve ser utilizado com cautela por pacientes 
com epilepsia. Não deve ser administrado em pacientes com insuficiência hepática ou renal graves. Recomenda-se cautela em pacientes predispostos a apresentarem episódios de sangramento e naqueles 
em uso de medicamentos que sabidamente afetam a hemostasia ou a função plaquetária. Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção 
podem estar prejudicadas. Os pacientes devem ser monitorados cuidadosamente quanto a antecedentes de abuso de drogas, e observados quanto a sinais de uso inadequado ou abuso. Durante o tratamento, 
a PA e a frequência cardíaca (FC) devem ser medidas antes de iniciar o tratamento, e devem ser monitoradas durante o mesmo. Para pacientes que apresentarem aumentos significativos constantes da PA ou 
da FC durante o tratamento, a redução da dose ou descontinuação do tratamento devem ser consideradas. A sibutramina deve ser administrada com cautela em pacientes com hipertensão não controlada. 
Não deve ser utilizada por pacientes com história de doença arterial coronariana, ICC, arritmias ou AVC. Deve ser utilizada com cautela por pacientes com glaucoma de ângulo fechado. Hipotiroidismo não 
tratado deve ser excluído antes do início do tratamento. Gravidez: não é recomendada durante a gestação. Mulheres com potencial para engravidar devem usar medidas de contracepção adequadas durante 
o tratamento. As pacientes devem ser advertidas a notificar o médico se engravidarem ou se pretenderem engravidar durante o tratamento. Esse medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas 
sem orientação médica. Lactação: não é recomendada. A paciente deverá notificar seu médico se estiver amamentando. Pediatria: sua segurança e eficácia em crianças com menos de 16 anos de idade 
ainda não foram determinadas. Interações medicamentosas: É aconselhável cautela se a sibutramina for administrada com outras drogas de ação central. O uso concomitante com IMAOs é contraindicado. 
Deve haver um intervalo mínimo de 2 semanas após a interrupção do IMAO, antes de iniciar o tratamento com sibutramina. Tem interação com inibidores seletivos da recaptação da serotonina, agentes 
terapêuticos da enxaqueca, descongestionantes, antitussígenos, antigripais e antialérgicos, que contêm substâncias como efedrina ou pseudoefedrina, com outros agentes serotoninérgicos, agentes que 
podem aumentar a PA e/ou FC, cetoconazol, eritromicina e cimetidina. O uso concomitante de excesso de álcool com sibutramina não é recomendado. A sibutramina não afeta a eficácia dos contraceptivos 
orais. Reações Adversas: As mais comuns foram: taquicardia, palpitações, aumento da PA e FC, ondas de calor, constipação, náuseas, boca seca, insônia, delírios, parestesia, cefaleia, ansiedade, sudorese, 
alterações do paladar, trombocitopenia, visão borrada, diarreia, vômitos, alopecia, aumentos reversíveis das enzimas hepáticas, erupções cutâneas e ejaculação anormal. Posologia: A dose inicial é de 
1 cápsula de 10 mg/dia, pela manhã, com ou sem alimentação. Se o paciente não perder pelo menos 2 kg nas primeiras 4 semanas de tratamento, o médico pode aumentar a dose para 15 mg/dia ou  
descontinuar a sibutramina. Doses acima de 15 mg/dia não são recomendadas. Para pacientes idosos, a escolha da dose diária deve ser cautelosa. Fev. 09. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE 
SER VENDIDO COM RETENÇÃO DE RECEITA. “SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.” 

SLENFIG® é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas.

Apresentações:
15 mg com 30 cápsulas
10 mg com 30 cápsulas

Saúde sob medida
no tempo certo

Interação medicamentosa: Imaos - Contraindicação: hipersensibilidade à sibutramina.
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