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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Tem sido estimado que a sín-
drome metabólica (SM) afeta uma substancial porcentagem da 
população idosa e de média idade, conferindo um aumento de 
risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e dia-
betes mellitus do tipo 2 (DM2), riscos esses que irão conduzir a 
uma situação economicamente insustentável nos próximos anos. 
O objetivo deste estudo foi apresentar critérios diagnósticos atu-
alizados, detalhar o papel do estresse oxidativo em cada um dos 
diversos sinais, sumarizar os principais estudos clínicos e experi-
mentais, e abordar o tratamento com antioxidantes. 
CONTEÚDO: SM corresponde a um conjunto de anormalida-
des, incluindo entre outros sinais, aumento da pressão arterial, 
alteração da glicemia, hipertrigliceridemia, baixos níveis de lipo-
proteína-colesterol de baixa densidade e obesidade abdominal. 
Estresse oxidativo é um importante mecanismo no desenvolvi-
mento dos sinais da SM. 
CONCLUSÃO: Embora o estresse oxidativo parecesse ser meca-
nismo determinante na SM, a prescrição de suplementação com 
antioxidantes não é recomendada de rotina.
Descritores: Diabete mellitus, Doenças cardiovasculares, Estresse 
oxidativo.
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Metabolic syndrome 
(MS) affects a substantial percentage of the middle-aged and el-
derly populations and confers increased risk for type 2 diabetes 
and cardiovascular disease that ultimately will lead to econom-
ically-unsustainable costs of health care in the next years. This 
review shows updated diagnostic criteria, detailing the role of 
oxidative stress in each sign, summarizing the main clinical and 
experimental studies and approaching the antioxidant treatment. 
CONTENTS: MS correspond to a cluster of abnormalities, in-
cluding among other signs, raised blood pressure, dysglycemia, 
and elevated triglyceride levels, low high-density lipoprotein cho-
lesterol levels, and abdominal obesity. Oxidative stress is impor-
tant mechanism involved in the MS sign development.
CONCLUSION: Although oxidative stress seems to play an im-
portant role in its pathophysiological mechanism, routine use of 
antioxidant supplements is not recommended.  
Keywords: Cardiovascular diseases, Diabetes mellitus, Oxidative 
stress.

INTRODUÇÃO

Originalmente descrita por Reaven em 19881, a síndrome me-
tabólica (SM) é caracterizada por uma constelação de fatores de 
risco cardiovascular, incluindo dislipidemia aterogênica, anormal 
tolerância à glicose, hipertensão e obesidade visceral, condições 
que estão intimamente associadas com resistência à insulina. O 
maior risco de desenvolvimento de doença cardiovascular (2 ve-
zes) e de diabete mellitus tipo 2 (DM2) (5 vezes) são dois dos 
vários fatores que determinam a importância do diagnóstico da 
SM2. A prevalência da SM varia de acordo com a idade e com o 
sexo, destacando-se que o envelhecimento do grupo feminino é 
marcado pelo aumento de 20% na prevalência da SM [(40-59 
anos: homens, 40%; mulheres, 34%); (≥ 60 anos: homens, 41%; 
mulheres, 56%)]2-4. Diante do exposto, a SM deve ser encarada 
como um problema de saúde pública. Desta forma, são exigidas 
estratégias preventivas para diminuir a incidência e desacelerar a 
progressão da SM. Uma delas é estabelecer o diagnóstico e a outra 
é aplicar o tratamento associado à modificação do estilo de vida. 
Os objetivos do presente estudo foram apresentar critérios diag-
nósticos atualizados, detalhar o papel do estresse oxidativo em 
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cada um dos diversos sinais, sumarizar os principais estudos clí-
nicos e experimentais e abordar o tratamento com antioxidantes 
na SM. 

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS E FISIOPATOLOGIA

Também denominada síndrome X, a SM é diagnosticada5 quan-
do três dos seguintes critérios estiverem presentes: a) obesidade 
central (o ponto de corte da circunferência da cintura depende 
da população6-8; (Tabela 1); b) glicemia de jejum ≥ 100 mg/dL; 
c) pressão arterial sistólica ≥ 130 e/ou diastólica ≥ 85 mmHg 
(vigência de tratamento com fármaco anti-hipertensivo é indica-
dor alternativo); d) triglicerídeos ≥ 150 mg/dL (vigência de tra-
tamento com fármaco antitriglicerídeos é indicador alternativo); 
e) HDL-colesterol: homens < 40 mg/dL; mulheres < 50 mg/dL 
(vigência de tratamento de HDL-colesterol reduzido é indicador 
alternativo). 
A disfunção endotelial, resistência insulínica, dislipidemia e obe-
sidade abdominal (comum entre os pacientes portadores da SM) 
são eventos que podem estar associados a vários fatores tais como: 
estresse oxidativo, estilo de vida (tabagismo, sedentarismo, dieta 
hipercalórica/hiper-gordurosa) e herança genética (para DM2, 
coronariopatia e dislipidemia). O estresse oxidativo parece exer-
cer papel relevante na patogênese dos eventos descritos. Em de-
corrência de tal importância serão apresentados alguns conceitos 
sobre o tema. 

CONCEITOS BÁSICOS SOBRE ESTRESSE OXIDATIVO

Corresponde a evento resultante do desequilíbrio entre o sistema 
de defesa antioxidante e a geração de espécies reativas [do oxi-
gênio (ROS) ou do nitrogênio (RNS)]. Tal desequilíbrio resulta 
na oxidação de importantes biomoléculas (lipídios, proteínas, 
carboidratos e DNA). Substâncias oxidantes e antioxidantes são 
gerados em um cenário de reações de óxido-redução, onde a oxi-
dação implica em ganho de elétron e a redução, em perda. Visto 
que a geração e a ação de substâncias oxidantes e antioxidantes 
dependem desse sistema de óxido-redução, muitos autores têm 
atualmente usado o termo desequilíbrio do sistema redox para 
se referir ao estresse oxidativo9,10. As espécies reativas, que são 
geradas tanto por sistemas enzimáticos como não enzimáticos, 
têm sido implicadas não apenas em grande número de processos 
fisiológicos, mas também não fisiológicos durante a iniciação e 
progressão de doenças11. Também denominadas radicais livres, 
as espécies reativas são altamente reativas e incluem: peroxinitri-
to (ONOO-), hidroxil (•OH), superóxido (O2¯•), peróxido de 
hidrogênio (H2O2), singlet oxigênio (1O2), óxido nítrico (•NO), 

ácido hipocloroso, radical hidroperoxil, radical alcoxil (LO•) e 
hidroperóxido [L(R)OOH]. As fontes geradoras de espécies re-
ativas são as que se seguem: mitocôndria (redução incompleta 
do O2), macrófagos e neutrófilos, endotélio, epitélio, sistemas 
enzimáticos (mieloperoxidase; xantina oxidase, NADPH-oxida-
se, NADPH-citocromo P450 redutase, ciclo-oxigenase, óxido 
nítrico sintetase), reações com metal (Ferro e Cobre) via reação 
de Fenton e de Haber-Weiss, e reação não enzimática entre os 
radicais superóxido e óxido nítrico resultando na geração de pe-
roxinitrito. Embora as espécies reativas sejam essenciais para uma 
variedade de mecanismos de defesa celular12,13 as ROS (e também 
as RNS) podem causar lesão oxidativa em biomoléculas (lipídios, 
proteínas, carboidratos e DNA) quando presentes em número 
superior à sua neutralização mediada pelo sistema de defesa an-
tioxidante (SDA). 
O sistema enzimático óxido nítrico sintetase (NOS) é importante 
fonte de espécies reativas na SM. Fisiologicamente, a NOS con-
verte a L-arginina em óxido nítrico resultando em relaxamento 
da musculatura lisa do vaso. Esta reação ocorre na presença de 
tetraidrobiopterina (BH4), que se converte a diidrobiopterina 
(BH2) por meio da redução de O2 a H2O. Em condições pa-
tológicas, como na deficiência de substrato (L-arginina) ou de 
cofatores (BH4), o O2 não é reduzido completamente à H2O [de-
ficiência de BH4 e L-arginina tem sido demonstrada em tecidos 
não perfundidos durante choque ou isquemia]14-16. Tal redução 
incompleta gera radical superóxido. O exagero de superóxido 
estimula o desacoplamento da enzima NOS (eNOS) que, leva 
à contração do vaso. Tem sido também descrito que a geração 
exagerada de superóxido pode aumentar a atividade da NADPH-
-oxidase o que resulta em oxidação do BH4, comprometendo sua 
função como cofator. Desta forma, na deficiência de cofatores, 
ocorre o desacoplamento da NOS (eNOS) o que resulta em va-
soconstrição. A eNOS tem sido demonstrada na aterosclerose, 
DM, HAS, e hiper-homocisteinemia17.
O SDA é constituído por vários componentes endógenos e exó-
genos. Os endógenos incluem glutationa reduzida (GSH), glu-
tationa-peroxidase (GSH-Px), glutationa-redutase (GSH-Rd), 
superóxido dismutase (SOD), catalase, ácido úrico, albumina, 
hemoglobina, transferrina, e bilirrubina. Os exógenos incluem: 
quelantes de metal (desferoxamina), vitamina E (principalmen-
te a-tocoferol), carotenóides (b-caroteno, a-caroteno, licopeno, 
luteína, zeaxantina, astaxantina, cataxantina), vitamina C, flavo-
nóides, manitol e amino-guanidina. Ainda existem outros como 
taurina, melatonina, carnosina que são compostos endógenos, 
mas que podem ser administrados como suplementos. A dieta é 
importante fonte de antioxidantes, mesmo para os da categoria 
“antioxidantes endógenos”, desde que a função desses depende 

Tabela 1 - Recomendações atuais sobre limites de circunferência abdominal para obesidade abdominal de acordo com cada organização de saúde da região5.
Circunferência Abdominal

População Organização referência Homens Mulheres
América do Sul IDF6 ≥ 90 cm ≥ 80 cm
EUA AHA/NHLBI (ATP III)7 ≥ 102 cm ≥ 88 cm
Europa European Cardiovascular Societies8 ≥ 102 cm ≥ 88 cm
Desc. Europeus IDF6 ≥ 94 cm ≥ 80 cm

Desc = descendentes; IDF = International Diabetes Federation; AHA = American Heart Association; NHLBI = National Heart, Lung, and Blood Institute; ATP III = Na-
tional Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III
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da ingestão via dieta de componentes importantes para o ade-
quado funcionamento desses antioxidantes. Exemplos clássicos 
são os constituintes de pimentão vermelho (cisteína), castanha do 
Pará (selênio) e ostra (zinco) que, são importantes para a função 
do GSH, GSH-Px e Zn-SOD, respectivamente18. Além da clas-
sificação que diferencia antioxidantes endógenos dos exógenos, 
há também a importante classificação que enfatiza os comparti-
mentos hidrofílicos e lipofílicos. No compartimento hidrofílico 
(aquoso) estão presentes ascorbato, flavonoides, albumina, bilir-
rubina, GSH, GSH-Px, SOD, catalase entre outros. Por outro 
lado, no compartimento lipofílico estão presentes carotenoides e 
a-tocoferol. Há que se destacar que, a ação benéfica de um de-
terminado antioxidante é o resultado de um equilíbrio fino entre 
antioxidantes (presentes nos compartimentos hidrofílicos e lipo-
fílicos) e a magnitude da geração de ROS e RNS. Caso não seja 
respeitada esta interação, poderá ocorrer o fenômeno indesejável 
denominado pró-oxidante. Isto pode ocorrer, por exemplo, na 
vigência da suplementação isolada com um único antioxidante. 
Diante desse fato, poder-se-ia então imaginar que, uma mistura 
de antioxidantes poderia evitar a possível ação indesejável pró-
-oxidante. Contudo, infelizmente é desconhecida a composição 
ideal e a dose adequada que cada antioxidante deverá estar pre-
sente nessa mistura, apesar de grandes esforços na área.
Como mencionado, o estresse oxidativo ocorre quando a mag-
nitude da produção de espécies reativas supera a capacidade 
antioxidante o que resulta em oxidação de lipídios (lipopero-
xidação), proteínas (carbonilação e/ou nitração), carboidratos 
(carbonilação) e DNA (oxidação de bases nitrogenadas). A lesão 
desses importantes componentes celulares leva à alteração da es-
trutura química, da função e à morte celular. A lipoperoxidação 
corresponde a uma reação autolimitada composta por etapas 
de iniciação, propagação e terminação (Figura 1)19. Contudo, 
o exagero de espécies reativas pode re-iniciar o processo resul-
tando em descontrole e geração de produtos citotóxicos como 
o malondialdeído (MDA). A lesão oxidativa em DNA pode 
ocorrer nas bases (púricas e pirimídicas) na presença de •OH 
o qual retirando um átomo de hidrogênio das ligações C-H 
(carboidrato-hidrogênio) gera falsas bases (são chamadas aducts 
de bases de DNA) que podem ser produzidas na presença ou 
na ausência de O2. As bases falsas geradas podem atuar como 
oxidantes ou como redutoras (dependendo do local onde foi 
retirado o átomo de hidrogênio) e comprometem a replicação 
e a transcrição o que consequentemente levam ao prejuízo da 
transmissão de informação genética, uma das principais fun-
ções do DNA20. Há que se destacar também a importância das 

reações de nitração e de carbonilação na SM. A nitração de pro-
teínas é resultado da ação indesejável do peroxinitrito levando 
ao prejuízo da função da proteína em questão17. A carbonilação 
de proteínas ocorre como resultado da ação de produtos da li-
poperoxidação avançada (MDA, glioxal, acroleína e 4-hidroxi-
-nonenal) e da glicação avançada (glioxal e metilglioxal) sobre 
os sítios nucleofílicos de proteínas, peptídeos (cisteína, lisina e 
histidina), aminofosfolípides e DNA. Tal agressão gera a carbo-
nilação irreversível que leva à disfunção de moléculas, células, 
tecidos e órgãos. O destaque desta reação na SM corresponde ao 
prejuízo da função da insulina, glicose 6-fosfato desidrogenase e 
função endotelial (Figura 2).

O PAPEL DO ESTRESSE NA PATOGÊNESE DA SÍN-
DROME METALÓGICA

O estresse oxidativo é importante fator na patogênese da SM, 
em especial, nas seguintes manifestações: resistência insulínica, 
alterações na insulina, hiperglicemia, disfunção endotelial, disli-
pidemia e obesidade.
A resistência insulínica (RI) está associada ao estresse oxida-
tivo via peroxinitrito, angiotensina II (angio-II), Fe+++ e adi-
ponectina. A produção exagerada do peroxinitrito na SM21 
pode desencadear a lipoperoxidação. A RI está associado ao 
aumento dos estoques de ferritina (Fe+++) que, que via Haber-
-Weiss, gera hidroxil e consequentemente lipoperoxidação (Fi-
gura 3)22. A RI também está relacionada com a diminuição 
da adiponectina, citocina antiaterogênica23 e amplificadora da 
sensibilidade à insulina24. Paralelamente, o aumento da angio-
-II, já demonstrado nos estados de RI, desempenha papel im-
portante. Tal aumento resulta em hiperatividade de NADPH-
-oxidase, diminuição da sinalização de insulina, e incremento 
da produção de endotelina. De fato, tem sido identificado que 
a infusão de angio-II em animais compromete a sinalização 
à insulina e induz a RI. Esta afirmação pode ser confirmada 
pelo bloqueio farmacológico da angio-II que resulta em me-
lhora da sensibilidade à insulina. Por sua vez, níveis elevados 
de endotelina inibem a sinalização da insulina e estimulam 
a NADPH-oxidase endotelial a produzir adicional superóxi-
do25. Além disso, a resistência insulínica induzida pelo aumen-
to da enzima NOS pode estar relacionada com a S-nitrosação 
de proteínas envolvidas com etapas iniciais da sinalização da 
insulina e do seu próprio receptor26. Estudo recente utilizando 
ratos Wistar com obesidade induzida por dieta demonstrou 
que essa ação é revertida pelo exercício físico agudo27.

LH + [•OH; OONO¯; LO•;1O2] L + H2O (LOH) [LOOH] Iniciação

L• + O2 LOO• Propagação

LH + LOO• L• + LOOH Propagação

LOO• + L• LOOH Terminação

LOO• + LOO• LOOL + O2 Terminação

Figura 1 - Lipoperoxidação não enzimática
LH = ácido graxo polinsaturado; •OH = radical hidroxil; OONO¯ = radical peroxinitrito; LO• = radical alkoxil; 1O2 = singlet oxigênio; L• = radical lipídico; LOO•= 
radical peroxil; LOOH = hidroperóxidos lipídicos19. 
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O comprometimento da insulina também é associado ao estresse 
oxidativo. A concentração de insulina pode ser afetada pelo Fe+++. 
De fato, alta concentração nos estoques de Fe+++ pode diminuir a 
extração hepática de insulina28 e também resultar na produção de 
•OH (via Haber-Weiss, que é iniciada com Fe+++) que, viabiliza a 
lipoperoxidação29 (Figuras 1 e 3). Além disso, tem sido mostrado 
que a insulina pode modificar-se estruturalmente pelo peroxini-
trito via nitração da insulina, o que compromete a sua ligação 
com o receptor; e, consequentemente resulta em RI30. Além da 
modificação estrutural da insulina, o peroxinitrito pode também 
nitrar o receptor de insulina. O receptor de insulina (pertencente 
à família Tirosina-Kinase) é uma glicoproteína constituída por 
tirosina a qual pode ser nitrada em decorrência da ação do pero-
xinitrito17. A nitração da insulina também pode ocorrer porque 
condições de hiperglicemia induzem diminuição de BH4 (ele-
mento chave para a manutenção da integridade e função de pro-

Figura 2 - Carbonilação

Figura 3 - Papel do ferro na síndrome metabólica 
(Fe+++, íon férrico; O2¯•, radical superóxido; Fe++, íon ferroso; O2, oxigênio; H2O2, 
peróxido de hidrogênio; OH¯, hidroxila; •OH, radical hidroxil; OONO¯, radi-
cal peroxinitrito; LO•, radical alkoxil; 1O2, singlet oxigênio; L•, radical lipídico; 
LOOH, hidroperóxidos lipídicos)22.

Reação de Haber-Weiss

Fe+++ + O2
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Lipoperoxidação
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teínas compostas por tirosina, como é o caso da insulina, SOD, 
dopa) o que resulta em deformação e disfunção da insulina.
O estado de hiperglicemia corresponde a outro importante evento 
associado ao estresse oxidativo na SM. A hiperglicemia depleta BH4 
resultando em diminuição de óxido nítrico (via NOS) com con-
sequente vasoconstrição31. O aumento da concentração de glicose 
induz a oxidação da própria glicose gerando glioxal e metilglio-
xal (via glicação)32 que agridem áreas nucleofílicas de importantes 
constituintes celulares levando à carbonilação irreversível (compro-
metendo a função de insulina, glicose 6-fosfato desidrogenase, ci-
tocromo C e célula endotelial) (Figura 2). A hiperglicemia também 
exacerba a modificação química de proteínas mediada pela lipope-
roxidação11. Além disso, níveis elevados de glicose ativam a enzima 
ciclo-oxigenase (via Lipoperoxidação enzimática) o que aumenta a 
geração do superóxido33. A hiperglicemia induz geração de peroxi-
nitrito derivado da reação entre superóxido e óxido nítrico. O pe-
roxinitrito ativa o PARP (enzima poli(ADPribose)polimerase) que 
consequentemente resulta em quebra de DNA34. Tem sido mostra-
do que o aumento da concentração de glicose induz a formação de 
nitro-tirosina (via nitração) na parede de artéria de macacos35 e em 
pacientes diabéticos durante o período pós-prandial36. A geração 
de um produto final da lipoperoxidação e da glicação avançadas 
(EAGLE) pode resultar do aumento da concentração de glicose 
(Figura 2). É em especial relatado que um dos EAGLE [CMC (S-
-(carboximetil)cisteína)] está aumentado em cultura de células sob 
hiperglicemia. O CMC é resultado da reação do glioxal com ciste-
ína, e é um análogo do bem estabelecido EAGLE37. 
A disfunção endotelial é outra manifestação da SM que está as-
sociada ao estresse oxidativo. De fato, as espécies reativas podem 
induzir oxidação da fração LDL-colesterol, uma das condições 
indutoras da formação de células espumosas. Outro fator rele-
vante na disfunção endotelial corresponde ao fato de que porta-
dores de hipertensão apresentam elevação dos níveis de angio-II. 
Como já referido, a angio-II pode aumentar a atividade da enzi-
ma NADPH-oxidase e a concentração de endotelina, condições 
que resultam em geração de espécies reativas (superóxido)25. O 
aumento de superóxido resulta em diminuição da disponibilida-
de de óxido nítrico, fato que contribui para a vasoconstrição e 
aumento da resistência vascular periférica38. Estudos in vivo e in 
vitro também mostraram que o aumento da pressão intralumi-
nal e do estresse de cisalhamento está associado ao aumento do 
estresse oxidativo17. Além disso, o aumento do peroxinitrito tem 
sido demonstrado em vaso de ratos espontaneamente hipertensos 
(SHR)39 e em modelo experimental de SM21.
A dislipidemia e a obesidade abdominal, presentes na SM, 
também podem estar relacionadas ao estresse oxidativo. Tem 
sido relatado que o aumento de ácidos graxos livres estimula 
a NADPH-oxidase a produzir superóxido. Por outro lado, a 
obesidade abdominal está associada à inflamação. A inflama-
ção é condição ativadora de neutrófilos o que resulta na gera-
ção de superóxido. Além disso, a leptina desempenha papel 
importante na obesidade. É um dipeptídeo liberado pelo teci-
do adiposo e possui funções de aumentar o apetite, a termo-
gênese, e a massa corporal (via hipotálamo). A obesidade está 
associada ao aumento da concentração deste dipeptídeo e ao 
aumento da expressão de genes endoteliais responsáveis por 
sua geração. A consequência disso é que o aumento de leptina 
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neticamente obesos47. Os resultados mostraram que, em relação 
ao grupo obeso não diabético, o tecido adiposo do grupo obeso-
-diabético apresentou diminuição de enzimas antioxidantes (ca-
talase, SOD, GSH-Px) e aumento de ROS e da expressão gênica 
da NADPH-oxidase. Ainda foi observado que a suplementação 
com apocinina (inibidor de NADPH-oxidase) levou ao aumento 
da expressão de adiponectina (plasmática e no tecido adiposo), 
elevação da expressão do gene regulador da adiponectina (PPAR-
-gama) e melhora de parâmetros plasmáticos (glicemia, insulina, 
triglicerídeos) e hepáticos (redução da esteatose), sugerindo que a 
enzima NADPH oxidase é importante modulador da resistência 
insulínica. Os autores ainda submeterem cultura de adipócitos a 
diferentes concentrações de H2O2 e verificaram que o aumento 
do H2O2 levou ao prejuízo da expressão de adiponectina e de 
PPAR-gama, e ao aumento da expressão do PAI-1 (fator inibidor 
do plasminogênio). O conjunto de resultados sugere que a ocor-
rência do estresse oxidativo no acúmulo de gordura é um fator 
precoce desencadeador da SM e que o estado redox no tecido 
adiposo é um alvo terapêutico potencialmente útil na obesidade 
associada à SM. Este foi o primeiro estudo a mostrar a impor-
tância da NADPH-oxidase no tecido adiposo de obesos. A gran-
de contribuição do estudo foi que a NADPH-oxidase é enzima 
presente no tecido adiposo de obesos sendo essa capaz de gerar 
espécies reativas e reduzir a importante citocina, adiponectina. 
E, consequentemente contribuir para o aumento da RI, dimi-
nuição, aumento de esteatose hepática e prejuízo plasmático de 
insulina plasmática, glicemia e triglicerídeos.

SUPLEMENTAÇÃO COM ANTIOXIDANTES NA SM

Antioxidantes convencionais 
Vários estudos têm mostrado a ação protetora da suplementa-
ção com antioxidantes na SM. A suplementação com vitamina 
E melhorou a ação insulínica e a lipoperoxidação em ratos Zu-
cker48 (Zucker representa um dos modelos experimentais para 
estudo de SM). A ação benéfica no tônus vascular (vasodilata-
ção) tem sido mostrada com a suplementação com vitamina C 
tanto por estudos experimentais49 como por estudos clínicos50. 
Além disso, a vitamina C tem sido eficiente na neutralização 
do superóxido gerado pela hiperglicemia em portadores de 
DM31. Estudos com antioxidantes neutralizadores de peroxi-
nitrito (por exemplo, GSH e vitaminas C e E51) mostraram 
resultados conflitantes. Um deles indicou que inibidores de 
peroxinitrito e inibidores de NOS podem atenuar complica-
ções do DM (nefropatia, retinopatia)52 e outro mostrou que 
o uso isolado de antioxidantes lipofílicos (a-tocoferol, caro-
tenóides) não protegeu contra a modificação in vitro do LDL 
induzida pelo peroxinitrito53. Outro estudo demonstrou que 
o quelante de metal (LR-90) pode melhorar a glomerulopa-
tia em decorrência de sua atenuação de produtos citotóxicos 
(derivados da glicação avançada)54. Por outro lado, o uso de 
vitamina C, E, e b-caroteno não tem indicado benefício no re-
tardo do desenvolvimento de coronariopatia em humanos55,56. 
Recente metanálise alertou para o uso específico da vitamina 
E mostrando que humanos que consumiram o suplemento em 
doses superiores a 400 UI/dia apresentaram aumento do risco 
de morte devido à doença coronariana57. 

no endotélio ativa o sistema nervoso simpático resultando no 
aumento da geração de superóxido, da agregação plaquetária 
e da angiogênese40.

Estudos clínicos e experimentais
Vários estudos têm destacado a importância do estresse oxidativo 
na patogênese da SM. Estudo clínico41 comparou 10 portadores 
de SM (diagnosticados segundo Alexander e col.42) com 11 indi-
víduos controle. Os resultados mostraram que o grupo SM apre-
sentou valor de isoprostano plasmático (marcador de lipoperoxi-
dação) quatro vezes maior do que do grupo controle. Avaliando 
as subunidades do HDL-colesterol, foi identificada correlação 
inversa entre a atividade antioxidante do HDL 3c e: resistência à 
insulina (r = 0,45; p = 0,041), nível de isoprostano (r = 0,60; p = 
0,008) e atividade da enzima para-oxanase (enzima que protege a 
oxidação do HDL). Deve ser destacado que a HDL é considerada 
potente antioxidante conforme demonstrado tanto por estudos 
in vitro43 como ex-vivo44. A HDL impede a oxidação do LDL e, 
portanto é potente inibidora da formação de células espumosas.
Estudo Americano29 conduzido pelo Centro Nacional de Estatís-
ticas em Saúde (entre 1988 e 1994) examinou 6044 indivíduos 
(homens e mulheres de ≥ 20 anos, portadores de SM45). A amos-
tra foi estratificada em três grupos: mulheres na pré-menopausa, 
mulheres na pós-menopausa e homens. Foi identificada uma as-
sociação direta (p < 0,05) entre o valor da ferritina sérica e o 
número de critérios diagnósticos da SM em cada grupo estudado. 
Quando os autores exploraram o nível de ferritina dividida em 4 
quartis foi observado que o aumento do número de critérios foi 
positivamente correlacionado ao maior quartil da ferritina. Estes 
resultados sugerem que quanto maior o valor da ferritina, maior 
o número de critérios presentes no diagnóstico e, portanto, maior 
será a prevalência da síndrome. 
Ainda foi observado que, a relação ferritina/prevalência foi cor-
relacionada com: níveis plasmáticos de glicemia, triglicerídeos e 
com indicadores de resistência insulínica. Como já mencionado, 
o ferro existente na ferritina (Fe+++) pode gerar radical hidroxil, 
que é uma das mais importantes espécies reativas do O2, podendo 
iniciar a lipoperoxidação e, portanto causar vários efeitos deleté-
rios. Como detalhado a seguir, existem evidências sugerindo que 
a lipoperoxidação ou o próprio aumento de ferro induz disfun-
ções pancreáticas, endoteliais e renais (Figura 3). Existem evidên-
cias que o aumento de Fe+++ pancreático resulta em apoptose das 
ilhotas levando ao prejuízo da secreção de insulina29. A dieta de-
ficiente em ferro resulta em melhora da proteinúria e da filtração 
glomerular em pacientes portadores de DM222.
Foi também examinada46 a importante citocina adiponectina, que 
possui a função sensibilizadora à insulina24 e também antiatero-
gênica23. Voluntários aparentemente saudáveis com idade média 
de 56 anos (69 homens e 71 mulheres) apresentaram correlação 
positiva entre índice de massa corpórea (IMC) e lipoperoxidação 
[plasmática (MDA) e urinária (8-epi-prostaglandina-F2a)]. O 
mesmo foi observado em relação à circunferência da cintura pél-
vica. Por outro lado, os níveis de adiponectina plasmática foram 
indiretamente correlacionados tanto com o IMC como também 
com a cintura. Após esses resultados em humanos, o mesmo gru-
po de investigadores avaliou os possíveis mecanismos pelos quais 
o estresse oxidativo ocorre na SM utilizando camundongos ge-
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Antioxidantes não convencionais
A ação de agentes antiespécie carbonila (anti-carbonila) (Fi-
gura 2) também tem sido examinada por vários autores. Estu-
dos utilizando modelo experimental de DM (sptreptozocina) 
identificaram retardo da disfunção renal após suplementação 
com GSH58 e atenuação do acúmulo glomerular de espécies 
carbonila com o tratamento com a associação de taurina e n-
-acetil cisteína59. A ingestão de compostos contendo cisteína, 
naturalmente presentes em plantas (alho, cebola, pimentão), 
melhorou marcadamente complicações do DM e significan-
temente diminuíram níveis de MDA renal em camundongos 
diabéticos60 como consequência da provável ação anti-carbonila 
da cisteína11. A função protetora da carnosina tem sido mostra-
da em doenças associadas ao DM61-63. Em fase de publicação, 
há um estudo que mostrou melhora significante da dislipide-
mia, hipertensão, e lesão renal após a administração crônica de 
carnosina em modelo animal (ratos Zucker)64 (com permissão 
dos autores). A ação anti carbonila da amino-guanidina tem 
se mostrado controversa. Assim, um estudo clínico identificou 
retardo da nefropatia diabética65 e outro observou ausência de 
benefício em pacientes diabéticos66. Já, estudos experimentais 
utilizando amino-guanidina identificaram benefício na preven-
ção da hipertrofia cardíaca (via atenuação da carbonilação de 
proteínas)67, nefropatia, neuropatia, retinopatia e aterosclerose 
induzida por DM68. A metformina corresponde a outro agen-
te anti-carbonila que, reage com glioxal e metil-glioxal. Esta 
ação contribui para a inibição de adesão endotelial induzida por 
monócito, da expressão de moléculas de adesão endotelial e da 
formação de células espumosas69. Isto sugere que a metformina 
pode reduzir o risco de complicações vasculares no DM-II. A 
piridoxamina é um composto hidrossolúvel que tem emergido 
como um agente promissor porque é potente inibidor da reação 
de Maillard, implicada na patogênese da complicação vascular 
do DM. A ação benéfica anti-carbonila da piridoxina foi de-
monstrada em ratos Zucker pela melhora da nefropatia, disli-
pidemia e bloqueio de produtos finais da glicação avançada70.

CONCLUSÃO

A ação multifacetada do estresse oxidativo parece ocupar papel 
central nas manifestações da SM, incluindo disfunção endotelial, 
insulínica, resistência insulínica, obesidade abdominal e hiperli-
pidemia. Sua importância é apoiada nas alterações de marcadores 
do estresse oxidativo (lipoperoxidação, carbonilação, nitração e 
da capacidade antioxidante) evidenciados por modelos animais e 
estudos clínicos. A intervenção com antioxidantes parece atenuar 
o comprometimento endotelial em especial nos modelos experi-
mentais. Apesar de não haver ainda comprovação farmacológi-
ca da atividade anti-carbonila da carnosina, estratégias usando 
suplementação com D-carnosina parecem corresponder a uma 
área promissora na prevenção ou atenuação da obesidade, hiper-
trigliceridemia, complicações do DM (nefropatia, retinopatia) e 
da hipertensão. Contudo, apesar de seu potencial mérito, a reco-
mendação dos antioxidantes não deve fazer parte da conduta de 
rotina de pacientes portadores da síndrome tendo em vista a ne-
cessidade em se estabelecer a segurança e eficácia de suplementos 
como tratamento ou prevenção da síndrome metabólica.
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