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Resumo 

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma das doenças que tem atingido a população 

mundial ocasionando graves consequências para a saúde deste contingente. O 

objetivo deste estudo foi avaliar os níveis de óxido nítrico (NO), estresse oxidativo, 

correlacionando com a atividade da enzima conversora de angiotensina (ECA), em 

pacientes com DM2. Foram coletadas amostras de sangue e urina isolada em 

pacientes saudáveis (CTL) e diabéticos tipo 2 (DM2) de ambos os sexos. Nestes 

pacientes avaliamos: índice de massa corporal (IMC), pressão arterial média (PAM), 

glicemia de jejum, hemoglobina glicada, creatinina sérica, colesterol, triglicérides, 

albuminúria, NO, substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e a atividade 

da ECA. Nossos resultados mostraram alterações em alguns parâmetros dos 

pacientes diabéticos. O IMC (Kg/m2) apresentou diferença significante somente no 

gênero feminino (29,6±5 mulher DM2 vs 25,8±4 mulher CTL; P<0,05). A PAM 

(mmHg) mostrou diferenças entre: mulher CTL vs homem CTL (88,4±8 vs 100,9±12; 

P<0,05) e mulher DM2 vs mulher CTL (100,0±14 vs 88,4±8; P<0,05). Já as medidas 

a seguir foram significantes em ambos os gêneros, mulher DM2 vs mulher CTL e 

homem DM2 vs homem CTL: glicemia de jejum (mg/dL) (141±64 vs 77±11; P<0,05) 

e (146±6 vs 81±11; P<0,05); hemoglobina glicada (%) (8,00±2 vs 4,99±5; P<0,05) e 

(8,00±2 vs 5,09±0,4; P<0,05) e triglicérides (mg/dL) (177,00±90 vs 88,5±27; P<0,05) 

e (187,00±102 vs 121±88; P<0,05), ou seja, todos elevados quando comparados a 

seus respectivos controles. Os resultados do NO (µmol/L) apresentaram tendência 

de aumento nos níveis urinários; entretanto houve um significante aumento nos 

níveis séricos de ambos os gêneros (67,69 ± 0,5 mulher DM2 vs 37,85 ± 0,3 mulher 

CTL) e (72,81 ± 0,6 homem DM2 vs 37,05 ± 0,3 homem CTL) P<0,05. A atividade da 

ECA (nmol/mL) tendeu a aumentar nos pacientes DM2 do gênero masculino; 

entretanto houve um significante aumento no gênero feminino (73,33 ± 3,24 mulher 

DM2 vs 46,83 ± 2,61 nulher CTL; P<0,05). As alterações da pressão associadas ao 

DM2 poderiam ser responsáveis pelo aumento dos níveis de albuminúria (mg/L), 

como observado em ambos os gêneros: mulher DM2 vs mulher CTL (82,56±4,08 vs 

5,13±0,1; P<0,05) e homem DM2 vs homem CTL (113,15±3,87 vs 5,65±0,3; 

P<0,05). Notavelmente, os níveis de TBARS no soro não mostraram alterações, 

contudo os níveis urinários de TBARS (nmol/L) encontravam-se mais elevados no 
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grupo homem DM2 quando comparado ao grupo mulher DM2. Em suma, nosso 

estudo sugere que o DM2 induz mudanças nos níveis de NO em ambos os gêneros. 

A atividade da ECA e o TBARS apresentaram diferenças entre os gêneros. Os 

níveis de NO não estão associados à atividade da ECA. Mais estudos são 

necessários para esclarecer se as diferenças entre os gêneros na atividade da ECA 

e no TBARS poderiam estar associadas com a progressão da nefropatia diabetica 

ou na progressão do DM2 nos pacientes. 

 

Palavras-chave: diabetes mellitus tipo 2, óxido nítrico, estresse oxidativo, enzima 

conversora de angiotensina, albuminúria. 
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Abstract 

The type 2 diabetes mellitus (DM2) is one of the diseases which has hit the world 

population causing serious health consequences. The aim of this study was to 

evaluate the levels of nitric oxide (NO), oxidative stress, correlating it with the activity 

of angiotensin converting enzyme (ACE), in patients with DM2. Blood and urine 

samples were collected both in healthy (CTL) and type 2 diabetic (DM2) subjects of 

both genders. The following parameters were evaluated: body mass index (BMI), 

mean arterial pressure (MAP), fasting plasma glucose, glycated hemoglobin, serum 

creatinine, cholesterol, triglycerides, albuminuria, NO, substances reacting to 

thiobarbituric acid (TBARS) and ACE activity. Our results showed changes in some 

parameters of diabetic patients. BMI (kg/m2) presented a significant difference only 

in females (29.6±5 DM2 women vs. 25.8±4 CTL women; P<0.05). MAP (mmHg) 

showed differences both between CTL women and CTL men (88.4±8 vs 100.9±12; 

P<0.05) and DM2 vs. CTL women (100.0±14 vs 88.4±8; P<0.05). The following 

measures were significant in both DM2 women vs. CTL women and DM2 men vs 

CTL men: fasting glucose (mg/dL) (141±64 vs 77±11; P<0.05 and 146±6 vs 81±11; 

P<0.05); glycated hemoglobin (%) (8.00±2 vs 4.99±5; P<0.05 and 8.00±2 vs 

5.09±0.4; P<0.05) and triglycerides (mg/dL) (177.00±90 vs 88.5±27; P<0.05 and 

187.00±102 vs 121±88; P<0.05), that is, all high when compared to their respective 

controls. The results of NO (mol/L) showed a trend of increase in urinary levels, plus 

a significant increase in serum levels of both genders: (67.69 ± 0.5 DM2 women vs 

37.85 ± 0.3 CTL women and 72.81 ± 0.6 DM2 men vs 37.05 ± 0.3 CTL men; 

P<0.05). ACE activity (nmol/mL) tended to increase in male DM2 patients. However, 

there was a significant increase in DM2 females as compared to their CTL (73.33 ± 

3.24 vs 46.83 ± 2.61; P<0.05). Increased levels of albuminuria (mg/L), were observed 

in both genders: DM2 women vs. CTL women (82.56±4.08 vs 5.13±0.1; P<0.05) and 

DM2 men vs CTL men (113.15±3.87 vs 5.65±0.3; P<0.05). Notably, the levels of 

TBARS in serum showed no changes, differently from urinary TBARS levels (nmol/L), 

which were higher in the DM2 men group compared to the DM2 women group. In 

conclusion, our study suggests that DM2 induces changes in the levels of NO in both 

genders. ACE activity and TBARS presented differences between genders. NO 

levels were not associated with ACE activity. Further studies are necessary to clarify 
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if the gender differences in ACE activity and TBARS could be associated to the 

progression of diabetic nephropathy or to the outcome of DM2 patientes. 

 

Key-words: Diabetes mellitus type 2, nitric oxide, oxidative stress, angiotesin 

coverting enzime, micro albuminuria.  
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Introdução 

O diabetes mellitus (DM) é uma doença caracterizada por uma alteração no 

metabolismo, levando assim a um aumento da glicemia. Existem dois tipos de DM: o 

tipo 1 (DM 1) o qual é conhecido como uma doença autoimune, causada pela 

destruição das células β do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina, 

importante hormônio para captação de glicose pelas células. O DM tipo 2, o mais 

comum, acontece pela resistência à ação ou  à escassez na produção de insulina, 

causando alterações na absorção de carboidratos e no metabolismo lipídico e 

protéico afetando diretamente alguns tecidos específicos, tais como: coração, rins, 

vasos sanguíneos. Percebe-se, então, que, além de apresentarem deficiência na 

produção da insulina, ocorre nestes pacientes uma ação inadequada desta nas vias 

onde o hormônio age geralmente, são características de um paciente com DM2 [1]. 

Em 2010 havia 285 milhões de pessoas com diabetes ao redor do mundo, 

com idade entre 20 a 79 anos. Este número era maior em países desenvolvidos do 

que em desenvolvimento. As diferenças ocorreram devido à estrutura 

socioeconômica e ao grau de urbanização em que se encontravam as populações. 

Existe uma projeção para que até 2030 o número de pessoas com DM2 seja de 439 

milhões no mundo [1]. 

No período de 1998, 2003 e 2008, em diversas regiões do Brasil, foi feita uma 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este estudo mostra que a prevalência 

do diabetes em nosso país em 2008 foi de 5,0% da população.  A região sudeste é a 

que apresenta o maior número de diabéticos, com 5,8%, seguida pela região sul 

com 5,3%, centro-oeste 4,6% e o menor número se encontra na região norte 3,7%. 

Os pacientes pesquisados tinham acima de 18 anos, mas a maior incidência da 

doença ocorria nos indivíduos acima de 60 anos [2]. 

O DM2 está aumentando em todo o mundo, os fatores determinantes são o 

sedentarismo e a obesidade, que reduzem a capacidade de levar a insulina aos 

tecidos caracterizando a resistência à insulina. Estes indivíduos estão mais 

propensos a desenvolverem o DM2 e doenças cardiovasculares. Antes do 
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diagnóstico do DM2 eles acabam passando pelo pré-diabetes caracterizado por 

níveis de glicemia pouco acima dos níveis normais que ocorre pelo excesso de peso 

ou pela falta do exercício físico [3].  

Estudo feito no Brasil comparou a carga global do DM ao excesso de peso, e 

mostrou que foi maior nas mulheres do que em homens de diversas regiões do país; 

se investíssemos mais no controle da obesidade poderíamos evitar mortes precoces 

[4].  

Com os níveis glicêmicos elevados durante um longo período surgem alguns 

danos irreparáveis em nosso organismo, principalmente nos nervos e vasos 

sanguíneos levando, assim, a complicações micro e macro vasculares que estão 

envolvidas diretamente com o endotélio. Isso resulta na disfunção endotelial com 

redução da biodisponibilidade do óxido nítrico (NO) [5]. 

Existem trabalhos mostrando que a hiperglicemia levaria a um aumento do 

NO, que por sua vez, contribui para a hiperfiltração glomerular, o qual direciona para  

maior excreção de albumina levando a progressão precoce da nefropatia diabética 

[6]. 

Há hipóteses de que altas taxas de glicose e estresse oxidativo induzido 

podem incidir em diversas doenças cardiovasculares derivadas do diabetes [7]. 

Disfunção endotelial, quando associada ao estresse oxidativo, pode levar a 

doenças cardiovasculares [8], assim como altas concentrações de glicose levam à 

disfunção endotelial em pacientes diabéticos e não diabéticos [9]. Outros 

pesquisadores sugerem que a geração de radicais livres pela hiperglicemia aguda 

dependente do endotélio, podem ser contrabalançados por antioxidantes [10]. 

Vários antioxidantes estão surgindo no mercado. A intenção é que eles 

possam agir aumentando a defesa intracelular. Entretanto eles ainda devem ser 

testados clinicamente [9]. 

A disfunção endotelial é responsável pelas alterações cardiovasculares que 

ocorrem no DM e parece estar envolvida no comprometimento da sintese de NO. O 

NO, ou fator relaxante derivado do endotélio (EDRF), é um gás bastante instável 
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produzido a partir do substrato L-arginina (L-Arg) [11] sob a ação da enzima óxido 

nítrico sintase (NOS), com consequente formação de um co-produto, a L-citrulina 

[12]. O NO não está envolvido apenas com o DM mas, também com outras doenças, 

tais como: aterosclerose e hipertensão arterial sistêmica [13, 14]. 

Sabemos que doenças cardiovasculares estão diretamente envolvidas com 

diabetes e hipertensão e que 60% dos pacientes com diabetes são hipertensos e 

20% dos hipertensos são diabéticos [15].  

Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, 24,3% da população brasileira tem 

hipertensão. A doença atinge 26,9% das mulheres e 21,3% dos homens e varia de 

acordo com a faixa etária e escolaridade. O número de brasileiros hipertensos é de 

59,2% com idade 65 anos ou acima, 3,8% entre 18 e 24 anos e 8,8% entre 25 a 34 

anos. Quanto ao tempo médio de ensino, ele é inversamente proporcional à 

incidência de hipertensão, ou seja, quanto maior a escolaridade, menor a taxa de 

hipertensos. Em indíviduos com 8 anos de educação formal, o índice de hipertensos 

é de 37,8%; ao aumentar o período de educação formal, diminui-se a taxa de 

hispertensos para 14,2% [2]. 

Numa pesquisa em que se administrou L-Arg via infusão intravenosa em 

pacientes normotensos e hipertensos observou-se que os normotensos tiveram um 

significante aumento no EDRF; o mesmo não aconteceu com os hipertensos 

mostrando assim, um possível defeito no endotélio vascular destes pacientes [16]. 

No entanto, a administração oral da L-arg em pacientes DM2 mostrou-se pouco 

eficiente para normalizar a pressão arterial, sugerindo que o fator 

tetrahidrobiopterina (BH4) seria necessário para normalizar o NO nestes pacientes 

[17]. BH4 é um importante co-fator da NOS; este promove a ligação da L-arg para a 

geração de NO. Um trabalho mostrou que com a administração da BH4 melhora a 

vasodilatação, levando a um aumento da atividade do NO em pacientes com DM 2 

[8]. 

O endotélio vascular é conhecido por ter um equilíbrio entre a síntese de 

substâncias vasodilatadoras, como o NO e prostaglandinas, e as vasoconstritoras, 

como angiotensina e a endotelina [18]. 
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Alteração importante no DM é a síntese de angiotensina II (AII), potente 

substância vasoconstritora. Estudos mostraram que o NO antagoniza os efeitos da 

AII sobre o tônus vascular, modulando a síntese da enzima conversora de 

angiotensina (ECA) [19]. 

O sistema renina angiotensina (SRA) tem um papel importante no 

desenvolvimento da inflamação [20, 21]; o mesmo atua na manutenção e modulação 

da pressão arterial e volume extracelular, em que a AII exerce uma ação 

vasoconstritora, mediando assim os efeitos da pressão arterial; no rim, ela está 

envolvida com a filtração glomerular e o transporte de água e eletrólitos [22]. 

Estudo com camundongos mostrou que tratamento com losartana, um 

bloqueador do sistema renina angiotensina, está envolvido diretamente com células 

das ilhotas do pâncreas retardando o início do DM; já em estudos clínicos, isto ainda 

não foi comprovado [23]. A inibição do SRA também pode favorecer o controle do 

DM2; segundo estudo realizado com ratos Zucker, uma vez que o SRA foi inibido ele 

reduz o estresse oxidativo culminando na regulação do sistema onde atua a A II [24]. 

Panza et al [16], usando um inibidor direto da renina – alisquireno - não 

demonstrou melhora em biomarcadores da aterosclerose quando comparado com o 

inibidor da angiotensina e bloqueador do receptor da angiotensina. Mas observou 

aumento do NO sistêmico e diminuição do TBARS. 

O SRA tem um papel importante na regulação da homeostase da glicose no 

pâncreas, devido ao fluxo sanguíneo da ilhota onde ocorre a geração de AII [25]. 

Foi feita uma pesquisa utilizando inibidores da ECA e bloqueadores do 

receptor de angiotensina 1 (AT1) em pacientes com DM tipo 2 e observou-se que o  

antagonista do receptor  AT1 reduz  as suas complicações [26]. 
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Objetivo 

 

Avaliar os níveis de NO e estresse oxidativo e sua associação com a enzima 

conversora de angiotensina II em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. 
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Casuística e Métodos 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo sob o número 1406/11 e pautou-se pela 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e seus adendos. 

Os voluntários foram divididos em quatro grupos: o grupo homem-DM2 com 

n=85, o grupo mulher-DM2 com n=104 recrutados no Ambulatório de Diabetes da 

Disciplina de Endocrinologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), e o 

grupo controle (CTL) selecionado pela divisão do Serviço Especializado em Saúde e 

Medicina do Trabalho (SESMT); grupo homem-CTL com n=22 e o grupo mulher-CTL 

n=23, os voluntários selecionados no grupo controle não tinham diabetes e nem 

hipertensão. 

Foram coletadas amostras de sangue para a determinação da glicemia de 

jejum, hemoglobina glicada, uréia, creatinina, colesterol e triglicérides estas 

determinações foram através do método colorimétrico e uma amostra de urina 

isolada para detecção da albuminúria pelo método de turbidimetria. Os exames 

foram feitos no Laboratório Central da UNIFESP, e os resultados estavam à 

disposição nos prontuários dos pacientes junto com dados da sua identificação, ou 

seja, sexo, idade, tempo de diabetes, hipertensão arterial, IMC e história clínica em 

geral. Foram também coletados, 10mL de sangue e uma amostra de urina isolada 

para a determinação do NO, ECA e TBARS que foi realizada no Laboratório da 

Disciplina de Nefrologia da UNIFESP.   

 

1. Determinação da Concentração de óxido nítrico (NO)  

 

A determinação do NO foi realizada no soro e na urina no aparelho Nitric 

Oxide Analyzer (NOATM 280, Sievers Instruments, Boulder, CO, EUA) pela técnica 

de quimioluminescência. Esse método proporciona uma alta sensibilidade (detecção 

de 1 picomol) na quantificação direta do NO, sendo necessários apenas 10 µL do 

sobrenadante da amostra desproteinizada.  
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No aparelho, o nitrito e nitrato (metabólitos estáveis do NO) reagem com o 

cloreto de vanádio (Sigma, ST Louis, MO, EUA) e convertem-se novamente em NO, 

o qual é captado em um compartimento específico do NOA, reagindo com ozônio e, 

nesta reação, há formação de oxigênio e ânions de dióxido de nitrogênio: NO - + 

O3→ NO2
- + O2. Estes ânions se estabilizam em nitrito havendo perda de elétrons 

através da emissão de fótons de luz (hV): NO2
-→ NO2 + hV 

Estes fótons de luz são detectados pelo tubo fotomultiplicador que desloca 

elétrons para o dinodo e deste para o ânodo produzindo uma corrente elétrica; a 

intensidade dessa corrente é então processada pelo programa de computador 

Software NO AnalysisTM [27]. 

  

2. Concentração da urina para realização do ensaio da atividade enzimática 

Para a realização do ensaio da atividade enzimática, as amostras de urina 

foram concentradas e estas tiveram o acerto do pH 8,0, utilizamos o tampão TRIS 1 

M, depois foram centrifugadas por 10 minutos a 3000 rotação por minuto (rpm). Em 

seguida, a amostra foi submetida à diálise em membrana de celulose (Amicon 

®Ultra) a 2000 rpm, de acordo com seu volume de urina. Após cada centrifugação 

de 15 minutos foi observada a preservação da membrana de celulose evitando, 

assim, o ressecamento da mesma. Nas amostras dialisadas acrescentamos 10 mL 

de tampão TRIS 0,5 M e NaCL 0,15 M. Após a diálise, cada Amicon® foi lavado 4 

vezes, 3 com água Milli-Q e 1 vez com NaOH. 

 

3. Ensaio da atividade enzimática da ECA 

A atividade da ECA foi determinada fluorimetricamente, utilizando Z-Phe-His-

Leu (Z-Phe-HL) como substrato. O tampão padrão utilizado para os ensaios foi o 

fosfato de potássio 100 mM, pH 8,3, contendo NaCl 300 mM e ZnSO4 0,1 mM. 

A enzima foi incubada a 37o C com 200 L do substrato Z-Phe-HL (1mM) 

durante 15 minutos para o soro, e 4 horas de incubação para urina, sendo que a 
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reação enzimática foi interrompida com 1,5 mL de NaOH 0,28 N. O dipeptídeo His-

Leu liberado se junta ao marcador fluorescente ortoftaldialdeído (20 mg/mL, em 

metanol) e desta forma a reação fluorimétrica foi interrompida, após 10 minutos, pela 

adição de 200 L HCl  3 N. A seguir, a leitura da fluorescência (excitação: 360 nm; 

emissão: 500 nm) foi feita no espectro fluorímetro (Hitachi) Tóquio – Japão [28]. 

 

4. Dosagem das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

O TBARS foi determinado por método colorimétrico nas amostras de urina 

isolada e plasma, as quais foram diluídas em água deionizada obedecendo à 

proporção 1:5. A seguir, foram adicionados 1 mL dessa amostra diluída em tubos de 

vidro e a cada tubo foi agregado 1 mL de ácido tricloracético (TCA) a 17,5% e depois 

acrescentado 1 mL de ácido tiobarbitúrico (Sigma, ST Louis, MO, EUA) a 0,6%, com 

pH 2. Os tubos foram levados ao banho-maria aquecido a 95°C, durante 15 minutos 

e a seguir resfriados em temperatura ambiente. Em seguida, foi acrescentado 1 mL 

de TCA a 70% e os tubos ficaram incubados por 20 minutos; após esse período, 

foram centrifugados a 3.000 rpm por 15 minutos. As absorbâncias foram lidas em 

534 nm no leitor de microplacas (Synergy HT, Biotek, Winooski, EUA) [29]. 

Os cálculos das concentrações de TBARS foram realizados com uso do 

coeficiente de extinção 1,56 x 105 M-1 cm-1, sendo os resultados urinários expressos 

em nmol/mL, os plasmáticos em nmol/mL. 

 

5. Análise estatística 

 Os resultados foram analisados e expressos em tabelas como média ± erro 

padrão (X ± EP). Para a análise foram submetidos a one way ANOVA com pós – 

teste de Tukey, e considerados significantes quando P < 0,05.  
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Resultados 

Tabela 1. Características básicas dos voluntários 

  

Mulher CTL 

(N=23) 

 Homem CTL 

(N=22) 

Mulher DM  

 (N=104) 

Homem DM 

(N=85) 

Idade (anos) 44±7 46±8 63±10a 62±10b 

PAM (mmHg) 88,4±8 100,9±12a 100,0±14a 107,0±17 

IMC (kg/m2)) 25,8±4 25,9±4 29,6±5a 28,5±4 

Glicemia de 
Jejum (mg/dL) 77±11 81±11 141±64a 146±6b 

Hemoglobina 
Glicada (%) 4,99±5 5,09±0,4 8,00±2a 8,00±2b 

Creatinina 
(mg/dL) 0,80±0,1 1,00±0,1a 0,92±0,16 1,26±0,37c 

Colesterol 
(mmol/L) 211,5±46,5 206,7±41,20 190,3±45 182,00±45 

Triglicérides 
(mg/dL) 88,5±27 121±88 177,00±90a 187,00±102b 

 

PAM – Pressão arterial média; IMC - Índice de massa corpórea: CTL – controle; DM- 

Diabetes mellitus. Os resultados são apresentados como média ± EP. P<0,05: avs 

Mulher CTL, b vs Homem CTL, c vs Mulher DM  

 

Em nosso trabalho observamos que os pacientes diabéticos possuiam faixa-

etária maior que o grupo controle (63±10 vs 44±7 mulheres; 62±10 vs 46±8 

homens). Os parâmetros como IMC (kg/m2) (29,6±5 vs 25,8±4) e a PAM (mmHg) 

(100,0±14 vs 88,4±8) encontravam-se alteradas nos pacientes DM2 quando 

comparado ao seu controle no gênero feminino. Como já era esperado, fatores como 

a glicemia de jejum (mg/dL) (141±64 vs 77±11 mulheres; 146±6 vs 81±11 homens) e 

hemoglobina glicada (mg/dL) (8,00±2 vs 4,99±5 mulheres; 8,00±2 5,09±0,4 vs 

5,09±0,4  homens) encontravam-se elevadas nos grupos DM2 quando comparadas 

com seus repectivos controles em ambos os gêneros. Quando observamos o perfil 

lipídico desses pacientes vimos que apenas o triglicérides encontravam-se 

aumentado quando comparados aos seus respectivos controles (mg/dL) (177,00±90 
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vs 88,5±27 mulheres; 187,00±102 vs 121±88 para homens) (todas as alterações 

acima descritas foram significantes, com P<0,05). 

Ao avaliarmos a dosagem de creatinina não foi notada nenhuma alteração na 

função renal (tabela 1). 

 

Tabela 2. Tipos de medicações utilizadas pelos pacientes 

  Mulher - DM 

(N=104) 

Homem - DM  

(N=85) 

Insulina 32 (31%) 33 (32%) 

Hipoglicemiante oral 61 (59%) 50 (48%) 

Inibidor de ECA 43 (41%) 56 (54%) 

Inibidor do Receptor AII 10 (10%) 5 (5%) 

Associação de 2 ou mais medicamentos 72 (69%) 60 (58%) 

 

ECA - Enzima conversora de angiotensina; AII – angiotensina II; DM – Diabetes 

mellitus. 

 

Dos 189 pacientes com DM2 apenas 6 não utilizavam nenhum tipo de 

medicação; todos os outros faziam uso de algum tipo de medicamento, insulina ou 

hipoglicemiante, ou recebiam inibidores de ECA ou de receptor da AII ou ambos 

(tabela 2).           
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Figura 1. Níveis séricos de NO (óxido nítrico). Mulher CTL (N=23), Homem – CTL 

(N=22), Mulher DM2 (N=98) e Homem DM2 (N=81). One way ANOVA com pós 

teste de Tukey. P < 0,05: a vs mulher CTL, b vs homem CTL.  

 

 

Figura 2. Níveis urinários de NO. Mulher CTL (N=23), Homem – CTL (N=22), 

Mulher DM2 (N=87) e Homem DM2 (N=74). One way ANOVA, com pós teste de 

Tukey. NS, para todos os grupos. 

 

O NO sérico (umol/L) (Fig 1) no grupo DM2 estava aumentado quando 

comparado ao grupo CTL tanto nas mulheres  (67,69 ± 0,5 vs 37,85 ± 0,3), quanto 

nos homens (72,81 ± 0,6 DM2 vs 37,05 ± 0,3 CTL) P<0,05. Já o NO urinário (Fig 2) 
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não apresentou diferença em todos os grupos, embora DM2 tenha valores mais 

elevados em comparação com os CTLs, tanto no grupo mulher DM2 quanto no 

grupo homem DM2 P>0,05; figuras 1 e 2. 

 

Figura 3. Atividade da ECA - Enzima conversora de angiotensina.  Mulher - CTL 

(N=21), Homem – CTL (N=22), Mulher DM2 (N=73) e Homem DM2 (N=74). One 

way ANOVA com pós teste de Tukey. P < 0,05: a vs mulher CTL.  

 

Figura 4. Atividade da ECA - Enzima conversora de angiotensina. Mulher - CTL 

(N=13), Homem – CTL (N=9), Mulher DM2 (N=11) e Homem DM2 (N=17) 
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A atividade da ECA sérica (umol/mL) foi aumentada no grupo mulher DM2 

quando comparada ao grupo mulher CTL (73,33 ± 3,24 vs 46,83 ± 2,61; P<0,05); 

quanto à atividade da ECA na urina foi reduzida no grupo DM2, mas não mostrou 

diferença entre os grupos, nem entre os sexos (P>0,05 para todos os grupos ), 

figuras 3 e 4. 

 

Figura 5. TBARS sérico (substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico) DM (diabetes 

mellitus).  Mulher - CTL (N=20), Homem – CTL (N=21), Mulher DM2 (N=74) e 

Homem DM2 (N=64).  One way ANOVA com pós teste de Tukey. P < 0,05, para 

todos os grupos. 
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Figura 6. TBARS urinário. Mulher - CTL (N=23), Homem – CTL (N=22), Mulher 

DM2 (N=59) e Homem DM2 (N=43). One way ANOVA com pós teste de Tukey. P 

< 0,05: C vs DM Mulher. TBARS - Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico, DM 

(diabetes mellitus). 

 

 

Figura 7. Albuminúria. Mulher - CTL (N=23), Homem – CTL (N=21), Mulher DM2 

(N=34) e Homem DM2 (N=24). One way ANOVA com pós teste de Tukey. P < 

0,05: a vs mulher CTL, b vs homem CTL.  
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Os parâmetros de albuminúria (mg/L) estavam aumentados no  DM2 em 

ambos os gêneros, isto  quando comparado aos seus respectivos CTLs (82,56 ± 

4,08 vs 5,13 ± 0,1; p<0,05) (113,15± 3,87 vs 5,65 ± 0,3; p<0,05); figura 7 
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Discussão   

Nossos resultados mostram que a glicemia está aumentada no grupo DM2 

em ambos os gêneros quando comparado ao grupo CTL. Estes resultados são 

confirmados pela glicemia de jejum e hemoglobina glicada. O IMC se encontra 

acima da média nos pacientes DM2, tanto nos homens quanto nas mulheres quando 

comparados aos seus respectivos controles mostrando um sobrepeso destes 

pacientes.  

Os altos níveis de glicose podem causar vários danos irreversíveis em nosso 

organismo, sendo que dentre os problemas causados pela hiperglicemia estão: a 

nefropatia diabética [30], disfunção endotelial [31], aumento do estresse oxidativo 

[32], doenças cardiovasculares [33], dislipidemia e obesidade [34], entre outros. 

Sabe-se que um estilo de vida saudável tem o poder de retardar a tolerância à 

glicose. Um grupo Sueco pesquisou 260 homens de idade média com tolerância 

diminuída à glicose (TGD) por 5 anos. Destes, 181 pacientes tiveram orientação 

dietética e 79 não tiveram estas orientações; deste contingente 10,6% evoluíram 

para DM, contra 28,6% dos controles. Com a redução do risco diminuída em 60% 

fica claro que mudanças no estilo de vida devem ser recomendadas para evitar uma 

provável evolução da doença [35]. 

Em nosso estudo os pacientes DM2 estavam com os níveis de glicose 

elevada, pois já é conhecido que o DM2 tem uma deficiência na função da cascata 

interna dos receptores, este grupo ainda mostrou uma hipertrigliceridemia que 

também está associada com a resistência a insulina [36].   

Outro trabalho estudou idosos diabéticos e demonstrou que os fatores 

comportamentais poderiam auxiliar no controle da doença, através de alguns tipos 

de serviço como nutricionistas e grupos para diabéticos. A promoção de hábitos 

saudáveis poderia diminuir os riscos na saúde para a população diabética, 

aumentando e melhorando a sobrevida do idoso [13]. 

Os níveis elevados de glicose estão associados ao aumento da síntese de  

angiotensina I (Ang I). Essa substância tem ação fundamental na modulação da 
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pressão sanguínea podendo, assim, resultar em aumento da pressão arterial em 

pacientes com DM2 [37]. Nosso trabalho mostrou que a PAM em pacientes com 

DM2 foi significativamente aumentada em relação aos controles, mas apenas no 

grupo das mulheres houve diferença estatísticamente significante. 

Novos antioxidantes estão sendo descobertos para atenuar as complicações 

cardiovasculares causadas pelo DM, contudo muitos medicamentos têm sido 

utilizados para controlar tanto o DM como a hipertensão, pois ambos estão 

correlacionados, entre eles citamos os inibidores da ECA, bloqueadores de AI e 

estatinas [38]. Em nosso estudo grande parte dos diabéticos fazia uso destes 

medicamentos. 

Contudo, os dados que encontramos de creatinina plasmática (tabela 1) e 

albuminúria (figura 7), demonstraram alterações na função renal em pacientes com 

DM2 quando comparado ao grupo CTL, em ambos os gêneros. Os níveis de 

microalbuminúria foram menores nas mulheres quando comparadas aos homens 

confirmando assim os dados de Muiesan et al [37].  

Estudos anteriores com doença arterial coronariana demonstraram diferenças 

nas características e resultados clínicos de homens e mulheres [39-42].  Estas 

diferenças na clinica e tratamento tornam as interpretações dos resultados mais 

complicadas [43]. 

No estudo de Tamis-Holland [43], ao avaliar 2368 diabéticos com doença 

arterial coronariana, entre janeiro de 2001 e março de 2005, com idade nos homens 

62,2±8,7 e nas mulheres de 62,9±9,3, verificou-se que ambos os gêneros estavam 

acima do peso (IMC (kg/m2) homens = 31,3±5,5 e mulheres = 32,8±6,9) e 

praticamente metade dos voluntários estavam com os níveis de triglicérides e 

pressão arterial aumentados em ambos os gêneros. Os pesquisadores concluíram 

em seu estudo que homens e mulheres apresentaram incidência de eventos 

cardiovasculares durante o acompanhamento de 5 anos, muito similares. Apesar da 

similaridade, as mulheres foram mais sintomáticas do que os homens, considerando 

as terapias mais agressivas para as mulheres.  
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No estudo de Afghahi et al [41], são apresentados dados sobre a albuminúria 

em 81.315 pacientes. A maioria dos pacientes com insuficiência renal (10.111 ou 

seja, 62%), tinha os níveis de albuminúria normais. Os pacientes com 

normoalbuminúria apresentaram maior taxa de filtração glomerular, melhor controle 

metabólico (HbA1c e triglicérides), menor IMC, menor pressão arterial sistólica, o 

maior número eram do sexo feminino,  não fumantes e menos pacientes tinham um 

histórico de doença cardiovascular e isuficiência cardíaca. Um número menor de 

pacientes faziam tratamento com hipolipemiantes, anticoagulantes, anti-

hipertensivos e tratamento com insulina em comparação com pacientes com 

insuficiência renal e albuminúria [44]. Neste estudo a normoalbuminúria 

predominava entre as mulheres. Estudos anteriores demonstraram similar diferença 

entre os gêneros sugerindo uma possível classificação errada da função renal em 

mulheres [45]. 

Pacientes com DM2 e micro ou macroalbuminúria possuem predisposição a 

risco de morte cardiovascular de 2 a 12 vezes maior do que pacientes DM2 com 

índices de albuminúria normais [46, 47]. Isso explica, em grande parte, a alta 

mortalidade em pacientes diabéticos portadores de albuminúria [46, 48]. 

Outro estudo realizado utilizou como parâmetros as seguintes nomenclaturas: 

A (pacientes hipertensos sem diabetes) B (diabeticos sem hipertensão) e C 

(diabéticos hipertensos), e avaliou a excreção de albumina nestes pacientes, 

observando-se um aumento em todos os grupos, o que pode levar ao dano vascular. 

A taxa de albumina era mais elevada no grupo diabético com hipertensão. A taxa de 

excreção de albumina pode ser um marcador importante para o dano vascular e, 

dessa forma, detectar morbidade e mortalidade precoces consequentemente a 

doenças cardiovasculares. Exames de rotina da microalbuminúria em pacientes 

diabéticos e não diabéticos são muito importantes para um diagnóstico adequado  e 

estes estudos concordam com os nosos resultados. Estes poderiam ser explicados 

pelo fato de que, certas substâncias, como a creatinina e uréia, dependem da FG 

para sua excreção [49]. No nosso estudo, o grupo homens DM2 apresentou 

diferença significante em relação as mulheres DM2 na dosagem de creatinina e 

microalbuminúria; os homens parecem ser mais suscetíveis a associação entre a 
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lesão renal e DM2. Rodrigues-Poncelas et al [50] também mostrou diferenças na 

creatinina entre homens e mulheres diabéticos. 

 Sabe-se que o NO reduz a resistência vascular renal [51]. Portanto, uma 

diminuição da síntese de NO pode aumentar a resistência vascular renal, o que 

poderia explicar a redução de taxa de filtração glomerular (TGF) [52, 53]. Nossos 

dados mostraram que a concentração de NO sérico e urinário de indivíduos com 

DM2 são mais elevados do que nos grupos controle, mas apenas o NO sérico 

demonstrou diferença estatística entre os DM2, quando comparados com seus 

respectivos controles. No grupo DM2 parece ocorrer uma alteração na concentração 

de NO, provavelmente em função da hiperglicemia crônica. Maejima et al. [54] 

observaram que a expressão plasmática da NOS estava aumentada e, 

consequentemente, ocorria grande produção de NO em DM2. Segundo os autores, 

o aumento da expressão da NOS em indivíduos submetidos à hiperglicemia durante 

longos períodos de tempo, associado ao aumento da tensão de cisalhamento 

presente na pressão arterial elevada pode contribuir para o aumento do NO 

plasmático em pacientes com DM2. 

 No entanto, outro estudo não mostra mudança [55] e outros, até diminuição, 

do NO sérico em pacientes com DM2 [56, 57]. Alguns autores consideram que a 

exposição das células endoteliais a altas concentrações de glicose leva à produção 

de EROs, que são, capazes de inibir o NO [56]; outros acreditam que a glicemia 

aumentada causa lesões celulares e diminuição da produção de NO [58]. 

Em um estudo com humanos foi infundido L-NMMA via sistêmica e verificou-

se dano no endotélio renal com aumento da albuminúria e inibição da NOS. Este 

trabalho mostrou que ao inibir o NO basal aumenta-se a permeabilidade da parede 

vascular, contribuindo para o aumento da albuminúria; como não havia um grupo 

controle o trabalho ficou limitado. Tratando-se de uma técnica simples e rápida, pode 

auxiliar como um marcador de função endotelial renal [11].  

Apakkan et al [6] demonstraram que a excreção urinária de NO está 

aumentada em pacientes com DM2 quando descompensados, isto se dá através de 

associação, de um possível aumento na síntese de NO. No entanto, Hoshiyama et al 

[59] demonstraram que a hiperglicemia pode levar a um aumento da expressão da 
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eNOS, diminuindo assim a produção de NO em células endoteliais humanas e 

glomerulares. 

A diminuição da biodisponibilidade do NO parece estar associada com o 

aumento da produção de superóxido e deficiência da L-arginina. Talvez, estes 

mecanismos sejam os responsáveis pelo desequilíbrio entre a síntese de NO e a 

concentração de NO urinário. Portanto, ainda não há um consenso na literatura 

sobre a síntese de NO em diabéticos. 

Estudos familiares demonstraram existir forte relação entre o surgimento de 

nefropatia diabética e a presença de determinados fatores genéticos [60]. O 

polimorfismo inserção/deleção do gene da ECA é um dos mais estudados e contribui 

com mais de 40% para a variabilidade individual da atividade sérica ou tecidual da 

ECA 45. A atividade da ECA é importante, pois determina o nível de angiotensina 

intra-renal o qual, por sua vez, controla a pressão intraglomerular e  o 

desenvolvimento de lesões renais decorrentes do aumento da concentração de AII 

[61, 62].  

Em nosso estudo, a atividade da ECA urinária, não se mostrou 

estatísticamente diferente nos grupos DM2, tanto homens quanto mulheres, quando 

comparados aos CTLs. Estudos anteriores demonstraram que a dosagem da ECA 

urinária pode ser de baixo valor prognóstico para acompanhamento e evolução de 

nefropatia em pacientes diabéticos [63]. Nesses estudos, a atividade da ECA estava 

positivamente correlacionada com o aumento da albumina urinária, portanto não 

houve relação com a taxa de filtração glomerular. 

Outros estudos, no entanto, demonstraram um aumento da atividade sérica 

da ECA em pacientes com diabetes tipo I e II e microalbuminúria [64, 65]. O que vai 

ao encontro com os nossos resultados em mulheres com DM2, em que as 

concentrações de ECA sérica estavam aumentadas em comparação com o grupo 

CTL. 

É importante ressaltar que a maioria dos DM2 selecionados eram hipertensos 

e faziam uso de inibidor da enzima conversora de angiotensina (iECA). Talvez não 

tenha diferença estatística significante na atividade da ECA no grupo homem DM2, 
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quando comparado ao controle em função desse fato, ou resultado muito 

semelhante quando comparado ao grupo CTL. 
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Conclusão 

 

Nosso estudo sugere que o DM2 induz mudanças nos níveis de NO em 

ambos os gêneros. A atividade da ECA e o TBARS apresentaram diferenças entre 

os gêneros. Os níveis de NO não estão associados à atividade da ECA. Mais 

estudos são necessários para esclarecer se as diferenças entre os gêneros na 

atividade da ECA e no TBARS poderiam estar associadas com a progressão da 

nefropatia diabetica ou na progressão do DM2 nos pacientes. 
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Anexo I – Parecer do Comitê de Ética 
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Anexo II – Liberação do Ambulatório de Endocrinologia 
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Anexo III – Liberação do Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho 
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Anexo IV - Termo de Consentimento e Esclarecimento (Pacientes Saudáveis) 
 

Avaliação dos níveis do óxido nítrico e da enzima conversora de angiotensina 

em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 

O objetivo do nosso estudo é avaliar a síntese de óxido nítrico (NO), uma 

substância que facilita a passagem de sangue pelos vasos, e correlacionar o óxido 

nítrico com as formas da ECA (que ao contrário, dificulta essa passagem do 

sangue). 

Será também objetivo do estudo pesquisar a associação da enzima 

conversora de angiotensina (ECA) uma importante substância que age no controle 

da pressão arterial em pacientes com diabetes. Para isso precisaremos analisar o 

sangue e a urina destes pacientes 

          Serão realizados os seguintes procedimentos: 

1. Este protocolo deverá conter histórico familiar e exame físico. 

2. Coleta de sangue no período matinal, em jejum, para determinação da quantidade 

de açúcar no sangue, do comportamento dessa quantidade por um período maior de 

tempo (Hb glicosilada), uréia e creatinina (para avaliar a função renal), perfil lipídico 

(dosagem de colesterol, triglicérides) da ECA e do NO. A quantidade de sangue a 

ser coletada será equivalente e aproximadamente duas colheres de sopa. 

3. Coleta da primeira urina da manhã para a determinação da microalbuminúria, da 

ECA e do NO.  

Os procedimentos descritos acima não apresentam riscos ou desconfortos. 

Não há benefício direto para o participante. Trata-se de um estudo 

experimental onde estudaremos as diversas substâncias acima mencionadas. 

Em qualquer etapa do estudo, os pacientes terão acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal 

investigadora é a química Margaret Gori Mouro que pode ser encontrada na Rua 

Pedro de Toledo, 781 no Laboratório de Estresse Oxidativo e Óxido nítrico – tel: 

5576-4983 ramal 4. Se o paciente tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética 
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da pesquisa, entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – R. 

Botucatu, 572 – primeiro andar – cj. 14, 5571 – 1062, FAX: 5539 – 7162, E-mail: 

cepunifesp@epm.br. Nenhum paciente será identificado em relatórios ou trabalhos 

pelo nome, garantindo privacidade às suas informações. Fica garantida a liberdade 

da retirada de consentimento a qualquer momento e a liberdade de deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 

Instituição. Todos os resultados dos exames coletados serão informados ao 

paciente. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada 

à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa. 

O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa. 

 

Do participante: 

 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo a Avaliação dos níveis do óxido nítrico e 

da enzima conversora de angiotensina em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 

Eu discuti com a química Margaret Gori Mouro, sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 

os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias e 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

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

que eu posso ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP). 

mailto:cepunifesp@epm.br
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_________________________________ 

_________________________________               Data ____/____/____ 

 

Assinatura do paciente/ representante legal              

 

 

__________________________________               

__________________________________              Data ____/____/____ 

 

Assinatura da testemunha         

 

(Somente para o responsável do projeto) 

 

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

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

___________________________________                         

_______________________________                       Data ____/____/____ 

 

Assinatura do responsável pelo estudo    
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Anexo V - Termo de Consentimento e Esclarecimento (Pacientes Diabéticos) 

 

Avaliação dos níveis do óxido nítrico e da enzima conversora de angiotensina 

em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 

O objetivo do nosso estudo é avaliar a síntese de óxido nítrico (NO), uma 

substância que facilita a passagem de sangue pelos vasos, e correlacionar o óxido 

nítrico com as formas da ECA (que ao contrário, dificulta essa passagem do 

sangue). 

Será também objetivo do estudo pesquisar a associação da enzima 

conversora de angiotensina (ECA) uma importante substância que age no controle 

da pressão arterial em pacientes com diabetes. Para isso precisaremos analisar o 

sangue e a urina destes pacientes 

          Serão realizados os seguintes procedimentos: 

1. Este protocolo deverá conter histórico familiar e exame físico. 

2. Coleta de sangue no período matinal, em jejum, para determinação da quantidade 

de açúcar no sangue, do comportamento dessa quantidade por um período maior de 

tempo (Hb glicosilada), uréia e creatinina (para avaliar a função renal), perfil lipídico 

(dosagem de colesterol, triglicérides) da ECA e do NO. A quantidade de sangue a 

ser coletada será equivalente e aproximadamente duas colheres de sopa. 

3. Coleta da primeira urina da manhã para a determinação da microalbuminúria, da 

ECA e do NO.  

Os procedimentos descritos acima não apresentam riscos ou desconfortos. 

Não há benefício direto para o participante. Trata-se de um estudo 

experimental onde estudaremos as diversas substâncias acima mencionadas. 

Em qualquer etapa do estudo, os pacientes terão acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal 
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investigadora é a química Margaret Gori Mouro que pode ser encontrada na Rua 

Pedro de Toledo, 781 no Laboratório de Estresse Oxidativo e Óxido nítrico – tel: 

5576-4983 ramal 4. Se o paciente tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética 

da pesquisa, entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – R. 

Botucatu, 572 – primeiro andar – cj. 14, 5571 – 1062, FAX: 5539 – 7162, E-mail: 

cepunifesp@epm.br. Nenhum paciente será identificado em relatórios ou trabalhos 

pelo nome, garantindo privacidade às suas informações. Fica garantida a liberdade 

da retirada de consentimento a qualquer momento e a liberdade de deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 

Instituição. Todos os resultados dos exames coletados serão informados ao 

paciente. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada 

à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa. 

O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa. 

 

Do participante: 

 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo a Avaliação dos níveis do óxido nítrico e 

da enzima conversora de angiotensina em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 

Eu discuti com a química Margaret Gori Mouro, sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 

os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias e 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

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

que eu posso ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

mailto:cepunifesp@epm.br
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Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP). 

 

_________________________________ 

_________________________________               Data ____/____/____ 

 

Assinatura do paciente/ representante legal              

 

 

__________________________________               

__________________________________              Data ____/____/____ 

 

Assinatura da testemunha         

 

(Somente para o responsável do projeto) 

 

 

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

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

___________________________________                         

_______________________________                       Data ____/____/____ 

 

Assinatura do responsável pelo estudo  
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Anexo VI – Ficha do Paciente (Anamnese) 
 

Avaliar os níveis de NO e estresse oxidativo associados a enzima conversora de 

angiotensina em pacientes com DM tipo 2. 

Data da coleta de sangue/urina: ______/_______/________ 
Data de retorno: _________/_________/_________ 
 

 nº RH Nome do Paciente 

 

Idade 

Sexo 

(  ) M       (  ) F 

Cor 

(  ) B             (  )A 

(  ) N             (  )P 

Nacionalidad

e 

 

Estado civil 

(  ) casado 

(  ) solteiro 

(  ) Outros________ 

 

Residência atual e anterior com referências   
 
 

Telefone 1:          
Falar com: 
Telefone 2: 
Falar com: 

Profissão atual (anterior): 

Hipertenso: (  )Sim      (  
)Não 

Fumante: (  )Sim      (  
)Não 

Atividade Física: ( ) Sim    ( ) Não 

Histórico da doença (complicações?): 

 

 

 

 

Medicamento em uso (dose e tempo): 
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Antecedentes familiares: Diabetes (  )Sim      (  )Não____________________________ 
Hipertensão (  )Sim      (  )Não_________________________ 
Problemas renais (  )Sim      (  )Não_____________________ 
Outros________________________________________________________________________
____ 
                                            
______________________________________________________________________________
____ 
 
 

Exame físico                             PA:                                                  Pulso: 
                                                  Peso:                                               Altura: 
Dados+________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Exames laboratoriais             Glicemia: __________________   Hb 
Glicosilada:________________________________ 
                                                  Na:________________________  
Uréia:________________________________________ 
                                                  K:_________________________ 
Creatinina:____________________________________ 
                                                  Albuminúria/ 
Microalbuminúria:_____________________________________________ 
                                                  Colesterol:__________________ 
Triglicérides:__________________________________ 
                                                  NO- Sangue:______________________ Urina: 
                                                  ECA-Urina: 
______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


