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Rheumatoid Arthritis (RA) is a chronic infl ammatory autoimmune disease 
with a prevalence rate of 1% in the overall population. Some nutrients 
may be involved in RA, the most important ones being monounsaturated 
and polyunsaturated fatty acids, besides antioxidants. The purpose of the 
present study was to evaluate the dietary intakes and the body composition 
of 83 women with RA. To evaluate the body composition in terms of body 
fat and lean mass, the dual photon x-ray absorptionmeter (DXA) was 
used. The nutrient intakes were evaluated by a validated Food Frequency 
Questionnaire. The nutrients were calculated through Dietsys software. 
Biochemical analysis consisted of protein C reactive (PCR) and rheumatoid 
factor (RF). For statistical analysis, the patients were divided into three 
groups (remission/light, moderate and intense) according to the scores of 
DAS 28 disease activity. Most of the patients demonstrated high levels of total 
body fat. The mean energy and macronutrient intakes were similar between 
groups. As an average, patients with intense disease activity presented high 
levels of PCR and FR. A negative correlation was observed between the 
intake of �-9 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) and disease activity. 
This study emphasizes the inadequate nutritional intake in patients with 
RA. Moreover, the results of the present study point out the evidences that 
�-9 PUFAs associate negatively with the infl ammatory status, indicating a 
possible protective effect in AR.

Keywords: Diet. Infl ammatory disease.
Fatty acids. Antioxidants. 
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RESUMORESUMEN

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad 
infl amatoria crónica, sistémica e autoinmune, 
con prevalencia de 1% en la población.Algunos 
nutrientes pueden tener relación con la AR, 
entre ellos se destacan los ácidos grasos mono y 
poliinsaturados y los antioxidantes. El objetivo 
de este estudio fue evaluar la ingesta alimentaria 
y la composición corporal de mujeres con AR. El 
estudio fue conducido con 83 mujeres. Para el 
análisis de la composición corporal fue utilizada 
la densitometría ósea de cuerpo entero, que 
informa también la cantidad y distribución 
de grasa corporal. La ingesta alimentaria fue 
evaluada por medio de un cuestionario de 
frecuencia de consumo y los nutrientes fueron 
calculados usando el software Dietsys. Los 
análisis bioquímicos realizados fueron: proteína 
C reactiva y factor reumatoide. Para la análisis 
estadística (software SPSS v12.0). Las pacientes 
fueron divididas en tres grupos (remisión/
leve, moderada y intensa) de acuerdo con la 
actividad de la enfermedad con base en la 
prueba del DAS 28. La mayoría de las pacientes 
presentó niveles elevados de grasa corporal. En 
media la ingesta calórica y de macronutrientes 
fue semejante entre las pacientes. El grupo con 
actividad intensa de la enfermedad presentó 
mayores niveles de PCR y FR. La correlación 
entre �-9 y actividad de la enfermedad fue 
negativa. El estudio demostró inadecuación 
de la ingesta alimentaria en portadores de AR, 
además estos resultados refuerzan las evidencias 
que se encuentran en la literatura de que el 
�-9 se asocia negativamente con el estado 
inflamatorio, insinuando un posible efecto 
protector en AR.

Palabras clave: Dieta. Enfermedad 
infl amatoria. Ácidos grasos.
Antioxidantes.

A artrite reumatóide (AR) é uma doença 
autoimune inflamatória sistêmica crônica, 
com prevalência de 1% na população geral. 
Alguns nutrientes podem estar envolvidos 
na AR e dentre eles destacam-se: os ácidos 
graxos monoinsaturados e poliinsaturados, 
além dos antioxidantes. O objetivo do presente 
estudo foi avaliar a ingestão alimentar e a 
composição corporal em mulheres com AR. O 
estudo foi conduzido em 83 mulheres. Para 
avaliação da composição corporal empregou-se 
a densitometria de corpo total, avaliando-se a 
gordura corporal total. A avaliação alimentar 
foi realizada por questionário de freqüência 
alimentar, sendo os nutrientes calculados no 
software Dietsys. A análise bioquímica constou 
de: proteína C reativa (PCR) e fator reumatóide 
(FR). Para as análises estatísticas (software SPSS 
versão 12.0), as pacientes foram divididas em três 
grupos (remissão/leve, moderada e intensa) de 
acordo com a atividade da doença pelos scores 
do DAS28. A maioria das pacientes apresentou 
níveis elevados de gordura corporal. Em média 
a ingestão calórica e de macronutrientes foi 
semelhante entre as pacientes. Os pacientes 
com atividade intensa da doença apresentaram 
maiores níveis de PCR e FR. Houve correlação 
negativa entre �-9 com a atividade da doença. 
Através do presente estudo, demonstramos 
inadequações na ingestão alimentar de pacientes 
com artrite reumatóide. Além disso, os resultados 
do estudo reforçam as evidências encontradas 
na literatura de que os ácidos graxos �-9 
se associam negativamente com o estado 
inflamatório, mostrando um possível efeito 
protetor na AR.

Palavras-chave: Dieta. Doença 
infl amatória. Ácidos graxos. 
Antioxidantes.
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INTRODUÇÃO

A artrite reumatóide (AR) é uma doença autoimune infl amatória sistêmica crônica 

(BRANDÃO; FERRAZ; ZERBINI, 1997; IWASHIGE et al., 2004; AHO; HELIÖVAARA, 2004) que 

se caracteriza por poliartrite periférica simétrica; ocasionando deformidade e destruição das 

articulações devido às erosões ósseas e das cartilagens (LAURINDO et al., 2002; BEZERRA 

et al., 2005).

Sua prevalência varia em torno de 1% para as populações adultas, sendo mais 

predominante no sexo feminino (BRANDÃO; FERRAZ; ZERBINI, 1997; PATTISON; 

HARRISON; SYMMONS, 2004a).

O envolvimento de outros órgãos, como o tecido ósseo e o sistema cardiovascular, 

aumenta a morbidade e gravidade da doença, podendo diminuir em 5 a 10 anos a 

expectativa de vida (MEMON et al., 2000; LAURINDO et al., 2002; HO-KIM et al., 2004; 

RALL; ROUBENOFF, 2004; MIGGIANO; GAGLIARDI, 2005).

Em relação à composição corporal, dois terços dos pacientes apresentam alteração 

denominada “rheumatoid cachectic obesity”, caracterizada pela perda de massa magra, 

acompanhada pelo aumento de gordura, levando à estabilização do peso corporal (RALL; 

ROUBENOFF, 2004).

Alguns nutrientes podem estar envolvidos na evolução clínica da AR, dentre eles 

destacam-se os ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados, além dos antioxidantes 

(HELIÖVAARA et al., 1994; RENNIE et al., 2003).

Vários estudos relatam a importância dos ácidos graxos poliinsaturados, �-3 e 

�-6, além do ácido graxo monoinsaturado �-9, por possuírem uma associação negativa 

e mostrarem um efeito antiinfl amatório protetor acompanhado da diminuição das dores 

presentes nesses pacientes (FAN; CHAPKIN, 1998; AHO; HELIÖVAARA, 2004; CHOI, 2004; 

PATTISON; HARRISON; SYMMONS, 2004a; SKÖLDSTAM; HAGFORS; JOHANSSON, 2003; 

GOLDBERG; KATZ, 2007; WATERMAN; LOCKWOOD, 2007).

Os prováveis mecanismos não estão totalmente elucidados, porém, acredita-se que 

eles sejam moduladores dos lipídios contidos nas membranas dos fosfolípides, sendo 

capazes de afetar a função celular e dos precursores da produção dos eicosanóides, ácido 

araquidônico (AA), responsável pela reação pró-infl amatória. Diante disso, a diminuição na 

produção do AA acarreta em diminuição das citocinas pró-infl amatórias, tais como: TNF-�, 

IL-1� e IL-6 (RENNIE et al., 2003; FRITSCHE, 2006). 

A ativação de monócitos, macrófagos e granulócitos geram radicais livres (PATTISON; 

SYMMONS; YOUNG, 2004b; SEVEN et al., 2008) e alguns antioxidantes como ácido 

ascórbico, �-caroteno, cobre, selênio e zinco parecem promover importante defesa contra o 

aumento do estresse oxidativo em pacientes com AR (HELIÖVAARA et al., 1994; RENNIE et 

al., 2003), prevenindo os danos teciduais causados pelos mesmos (PATTISON; SYMMONS; 

YOUNG, 2004b).
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O estudo teve como objetivo avaliar a ingestão alimentar e a composição corporal 

em mulheres portadoras de AR.

MATERIAL E MÉTODOS

CASUÍSTICA

Participaram do estudo 83 mulheres adultas portadoras de AR, segundo os critérios 

estabelecidos pelo Colégio Americano de Reumatologia (LAURINDO et al., 2002), atendidas 

no Ambulatório de Reumatologia do Hospital Heliópolis.

Para o desenvolvimento do estudo, a amostra foi dividida em três grupos de acordo 

com a atividade da doença, representada pelos escores do Disease Activity Score (DAS28). O 

DAS28 é um questionário validado por Prevoo et al. (1995) e consiste em score baseado na 

contagem de 28 articulações sensíveis, 28 articulações edemaciadas, do nível de sedimentação 

do eritrócito e na visão geral da saúde do paciente. O grupo atividade intensa foi composto 

por pacientes que apresentaram valores de DAS 28 > que 5,1. O grupo atividade moderada foi 

composto por pacientes que apresentaram valores de DAS 28 > 3,2 e ≤ 5,1. E o grupo atividade 

leve/remissão foi composto por pacientes que apresentaram valores de DAS 28 ≤ 3,2. Dada 

essa classifi cação, obtivemos 10 pacientes no grupo atividade leve/remissão, 32 pacientes no 

grupo atividade moderada e 41 pacientes no grupo atividade intensa.

Os critérios de exclusão estabelecidos foram: crianças, adolescentes, sexo masculino, 

história de galactosemia ou intolerância à lactose, gestantes e mulheres com doenças 

crônicas com comprovada ação infl amatória como: insufi ciência renal crônica, doenças 

do trato digestório e doença cardiovascular. 

COLETA DE DADOS

Foram aferidos o peso e a estatura das pacientes. 

Com estes dados foram calculados o IMC (Índice de Massa Corporal), e classifi cados 

de acordo com os critérios propostos pela Organização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1998).

Para avaliação da gordura corporal total empregou-se a densitometria de corpo total 

pelo densitômetro de dupla emissão com fonte de raio-X (GE Lunar Radiation Corporation, 

modelo DPX IQ, Madison, WI, USA, versão 4.7e).

O ponto de corte para adequação da gordura corporal total adotado foi o do National 

Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (1993), que para mulheres com 

obesidade leve é defi nida 25-30%, moderada de 30-40%, elevada 35-40% mórbida >40%.

A avaliação alimentar foi realizada por meio de questionário de freqüência alimentar 

(QFA), durante as consultas com a pesquisadora. O questionário utilizado possui 62 itens 

alimentares e foi validado por Pereira et al. (no prelo).
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 Os dados obtidos no QFA foram codificados e digitados duplamente, sendo 

convertidos em energia e nutrientes com o auxílio do software Dietsys (Dietary Analisys 

System), versão 4.0 desenvolvido pelo Instituto do Câncer dos EUA. Na base de dados de 

macronutrientes, vitamina C, vitamina E, selênio, cobre e �-caroteno são oriundos da United 

States Department of Agriculture (USDA).

Como não existem recomendações de nutrientes específi cos para pacientes com 

AR, a adequação do consumo alimentar foi realizada a partir da comparação com os 

valores de recomendação específi cos para sexo e estágio de vida segundo as Dietary 

References Intakes (DRIs) (INSTITUTE OF MEDICINE, 1997), considerando que estes 

visam a manutenção da saúde.

Para a análise dos parâmetros bioquímicos foram coletados, após jejum de quatro 

horas, 5ml de sangue de todas as participantes do estudo. Os níveis de proteína C reativa 

(PCR), utilizados para avaliar processos infl amatórios ou infecciosos, foram dosados pelo 

método de aglutinação de látex e considerados valores normais inferiores a 0,5mg/dL. Além 

disso, foram realizadas as dosagens do fator reumatóide (FR) pelo método de aglutinação 

de partículas de látex e considerados de 0 a 15UI/mL: não reagente; de 16 a 79UI/mL: 

fracamente reagente e superior ou igual a 80UI/mL: reagente.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados obtidos foram avaliados com o auxílio do programa SPSS, versão 11.5 

(SPSS, Inc; Chicago, IL, USA). Foram utilizados testes paramétricos, para verifi car o 

tipo de distribuição das variáveis (teste de Kolmogorov-Smirnov). Adotou-se nível de 

signifi cância de 5%. 

Os dados são demonstrados na forma de média (desvio padrão). Utilizou-se o teste 

ANOVA, uma vez que as variáveis apresentaram distribuição normal, para comparação das 

médias entre os grupos. O teste qui-quadrado de Mantel-Haenszel foi utilizado para avaliar 

a associação linear. Realizou-se, também, o teste de correlação de Pearson para avaliar a 

relação entre DAS28 e as variáveis estudadas. 

RESULTADOS

A média de idade das 83 pacientes foi 55,8 ± 7,2 anos, peso 64,3 ± 13,4kg, IMC

26,8 ± 5,3kg/m2, gordura corporal 32,0 ± 7,8% e duração da doença 9,6 ± 6,3 anos.

Não houve diferença entre os grupos com relação à idade, peso, altura, IMC e 

percentual de gordura corporal. A duração da doença entre os grupos - atividade moderada 

e intensa mostrou diferença estatisticamente signifi cante (p=0,022), sendo maior no 

grupo atividade moderada. Quanto ao percentual de gordura, apenas o grupo - atividade

leve/remissão apresentou média inferior a 30%, sendo considerada obesidade leve. Todos 

os demais grupos foram classifi cados como obesidade moderada (Tabela 1).
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Tabela 1 – Características das mulheres com artrite reumatóide atendidas no 
Ambulatório de Reumatologia do Hospital Heliópolis, 2005/2006, 
segundo os grupos de atividade da doença

Atividade da doença

Leve/Remissão 
(n=10)

Moderada 
(n=32)

Intensa
(n=41) p

Idade (anos) 61,3 (8,3)a 55,3 (8,0) 54,9 (11,3) 0,164

Peso (kg) 60,7 (9,7) 61,6 (11,6) 67,4 (15,0) 0,120

Altura (cm) 156,9 (3,1) 154,2 (6,5) 155,1 (5,3) 0,413

IMC (kg/m2) 24,7 (4,4) 25,8 (4,4) 28,0 (6,0) 0,093

Gordura corporal (%) 28,1 (7,0) 31,6 (7,2) 33,3 (8,3) 0,149

Massa magra total (g) 40841,4 (4070,6) 39982,2 (5489,9) 42294,0 (5658,0) 0,198

Duração da doença (anos) 8,8 (4,1) 11,9 (8,0) 8,0 (4,7)* 0,028

a = média (desvio padrão); ANOVA *p<0,05 vs Moderada.
IMC: Índice de Massa Corpórea.

Com relação à ingestão alimentar, não houve diferença quanto à média de ingestão 

calórica e de macronutrientes entre os grupos. A média de ingestão de vitamina C entre 

os grupos - atividade moderada e intensa mostrou diferença estatisticamente signifi cante 

(p=0,007), sendo maior no grupo - atividade intensa. Os demais micronutrientes analisados 

não apresentaram diferença estatisticamente signifi cante entre os grupos (Tabela 2).

Em relação aos nutrientes antioxidantes, foram observadas ingestões de vitamina C 

superiores ao recomendado (60mg/dia para mulheres de 19 a 70 anos), segundo as DRIs 

- EAR (Estimated Average Requirement), em mais de 70,0% das pacientes.

Já em relação à recomendação de vitamina E (12 mg/dia para mulheres de 19 a 70 anos), 

DRIs - EAR todas as mulheres dos três grupos ingeriram abaixo das recomendações.

Quanto à ingestão de selênio (45mcg/dia para mulheres de 19 a 70 anos), segundo 

as DRIs - EAR, mais de 90,0% das mulheres apresentaram ingestão acima do recomendado 

nos três grupos.

A ingestão de cobre esteve acima da recomendação na maioria das mulheres nos três 

grupos (700mcg/dia para mulheres de 19 a 70 anos), segundo as DRIs - EAR.

As recomendações de �-caroteno, também, não foram estabelecidas pelo Institute of 

Medicine, porém, há sugestão para que a ingestão seja de 3 a 6mg/dia. No presente estudo, 

apenas as mulheres do grupo atividade intensa apresentaram média de ingestão próxima 

ao valor sugerido.
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Tabela 2 – Ingestão média de macro e micronutrientes, segundo os grupos 
de atividade da doença. Dados obtidos a partir do questionário 
de freqüência de mulheres com artrite reumatóide atendidas no 
Ambulatório de Reumatologia do Hospital Heliópolis, 2005/2006

Atividade da doença

Leve/Remissão 
(n=10)

Moderada 
(n=32)

Intensa
(n=41) p

Energia (Kcal) 1621,6 (525,0)a 1477,1 (370,9) 1539,8 (431,9) 0,611

Proteína (g/d) 63,0 (23,0) 64,5 (18,0) 64,2 (19,1) 0,976

Lipídios (g/d) 51,0 (16,5) 48,9 (17,8) 44,6 (13,6) 0,358

Carboidratos (g/d) 237,6 (87,5) 201,8 (53,9) 226,7 (74,3) 0,206

Vitamina C (mg/d) 132,4 (91,0) 98,6 (56,2) 159,7 (96,9)* 0,010

Vitamina E (µg/d) 3,9 (1,5) 3,6 (1,3) 3,8 (1,4) 0,670

Selênio (µg/d) 77,9 (25,4) 82,8 (26,8) 79,7 (21,8) 0,447

Cobre (µg/d) 1000,3 (500,1) 900,2 (300,0) 1000,0 (400,5) 0,252

�-caroteno (mg/d) 2,7 (1,5) 2,5 (1,3) 3,4 (1,8) 0,063

a = média (desvio padrão); ANOVA *p<0,05 vs Moderada.

Em relação aos ácidos-graxos (Tabela 3), não houve diferenças nas médias da ingestão. 

Porém, ao analisar a ingestão individual de �-3 comparada às DRIs - AI (Adequate Intakes) 

(1,1g/dia para mulheres de 19 a 70 anos), verifi cou-se que 50,0% das mulheres ingeriram 

abaixo do valor recomendado no grupo atividade leve/remissão. No grupo atividade 

moderada, 56,2% das mulheres ingeriram abaixo do valor recomendado, e no grupo 

atividade intensa, esse percentual foi de 68,3%.

Analisando a recomendação de �-6 (12g/dia para mulheres de 19 a 50 anos, e 11g/dia 

para mulheres de 51 a 70 anos), segundo as DRIs - AI, observou-se que todas as mulheres 

do grupo atividade leve/remissão ingeriram abaixo do valor recomendado. No grupo 

atividade moderada, 90,0% das mulheres ingeriram abaixo do valor recomendado, e no 

grupo atividade intensa esse percentual foi de 92,9%.

As recomendações de �-9 ainda não foram estabelecidas pelo Institute of Medicine, porém, 

em estudo baseado nos dados do CSF II (1994-96, 1998), a ingestão média deste ácido graxo em 

mulheres variou de 18 a 24g/dia, sendo menor a ingestão das pacientes avaliadas neste estudo.

Quanto ao FR não foram observadas diferenças signifi cantes entre os grupos. 

Houve uma tendência (p=0,052) das mulheres do grupo atividade intensa apresentarem 
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infl amação, e proporção signifi cantemente maior da presença de infl amação, nos grupos 

atividade moderada e intensa (associação linear p=0,018). Estes dados estão demonstrados 

na tabela 4.

Tabela 3 – Ingestão média dos ácidos graxos, segundo os grupos de atividade 
da doença. Dados obtidos a partir do questionário de freqüência 
de mulheres com artrite reumatóide atendidas no Ambulatório de 
Reumatologia do Hospital Heliópolis, 2005/2006

Atividade da doença

Leve/Remissão 
(n=10)

Moderada 
(n=32)

Intensa
(n=41) p

�-3 (g) 1,1 (0,5)a 1,1 (0,4) 1,0 (0,4) 0,379

�-6 (g) 6,8 (2,5) 7,7 (3,4) 6,5 (2,2) 0,797

�-9 (g) 16,5 (5,1) 15,4 (5,7) 15,4 (5,2) 0,822

� -6 / �-3 6,7 (1,7) 6,9 (1,0) 6,7 (1,6) 0,776

a = média (desvio padrão).

Tabela 4 – Marcadores bioquímicos nas mulheres com artrite reumatóide, 
atendidas no Ambulatório de Reumatologia do Hospital Heliópolis, 
2005/2006, segundo os grupos de atividade da doença

Atividade da doença

Leve/Remissão 
(n=10) Moderada (n=32) Intensa

(n=41)

FR
negativo 4 11 9

positivo 6 21 32

PCR
negativo 7 14 12

positivo 3 18 29

PCR: χ2 = 5,915 p= 0,052 – Associação linear p=0,018;
FR: não signifi cante. 

Houve correlação negativa e signifi cante (r=-0,342; p=0,028) entre as mulheres que 

apresentavam atividade intensa da doença e a ingestão de �-9 (Gráfi co 1). Não houve 

correlação signifi cante entre atividade da doença e os demais nutrientes avaliados.
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Gráfi co 1 - Coefi ciente de correlação entre DAS 28 e ingestão de �-9 das mulheres 
com atividade intensa de artrite reumatóide, atendidas no Ambulatório 
de Reumatologia do Hospital Heliópolis, 2005/2006

DISCUSSÃO

O presente estudo demonstrou ingestão insufi ciente de nutrientes importantes para 

a prevenção de complicações relacionadas à artrite reumatóide, como os ácidos graxos 

antiinfl amatórios �-3 e �-9, os antioxidantes vitamina E e �-caroteno, e também maior 

proporção de pacientes com elevada quantidade de gordura corporal. Por outro lado, a 

ingestão de vitamina C de cobre e selênio estiveram acima da necessidade média estimada 

(EAR), porém, não ultrapassaram os valores de limite superior, tolerável, de maior ingestão 

(UL para vitamina C 2000mg/d, cobre 10000µg/d e selênio 400µg/d). 

Em doenças infl amatórias crônicas, tais como a AR, pode ocorrer utilização alterada 

de nutrientes pelo organismo, aumentando as necessidades calóricas ou de nutrientes 

específi cos (STAMP; JAMES; CLELAND, 2005). A magnitude desse aumento ainda não foi 

determinada e assim, este trabalho comparou a ingestão dietética por pacientes com AR às 

recomendações nutricionais para indivíduos saudáveis, semelhante a estudo realizado na 

Nova Zelândia (STONE et al., 1997).

A importância da adequada ingestão de ácidos graxos em pacientes com AR tem sido 

amplamente discutida na literatura (WATSON et al., 1993; SIMOPOULUS, 2000; SIMOPOULUS, 

2002; SKÖLDSTAM; HAGFORS; JOHANSSON, 2003). Alguns estudos (WATSON et al., 1993; 
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SKÖLDSTAM; HAGFORS; JOHANSSON, 2003) observaram que a suplementação de ácidos 

graxos pode reduzir a resposta infl amatória e suprimir a atividade da doença. 

No presente estudo, as pacientes avaliadas não faziam uso de suplementos de ácidos 

graxos, ou tinham alguma orientação para aumentar a ingestão de alimentos ricos em �-3 

e �-9. Apesar de, em média, os valores de �-3 estarem dentro do valor recomendado, 

aproximadamente 60% e 70% das mulheres dos grupos - atividade moderada e atividade 

intensa, respectivamente, tinham ingestão inferior ao recomendado.

Quanto ao ácido graxo linoléico �-6, com descrita atividade pró-infl amatória, não 

foram encontrados níveis de ingestão elevados na amostra estudada. De qualquer maneira, 

na AR, os efeitos do �-6 são ainda controversos, uma vez que parece não haver a conversão 

do di-homo-gama linolênico em ácido araquidônico, o que diminuiria a resposta infl amatória 

(SIMOPOULUS, 2002).

Pesquisadores mostraram diminuição da infl amação em pacientes com AR, quando 

a razão entre �-6:�-3 era 2-3:1 (SIMOPOULUS, 2000, 2008). No presente estudo, esta razão 

foi superior em todos os grupos avaliados. Nas pacientes com atividade intensa, a razão foi 

6-7:1, caracterizando maior proporção de �-6.

Ressalta-se a correlação negativa encontrada entre a ingestão de �-9 e a atividade 

da doença intensa, avaliada pelo DAS28. Corroborando com estes achados, dois estudos 

caso-controle observaram associação inversa entre ingestão de alimento rico em �-9 (azeite 

de oliva) e risco para desenvolvimento de AR (LINOS et al., 1991, 2000).

Brzeski, Madhok e Capell (1991) em estudo de intervenção com 6g/dia de azeite 

de oliva em pacientes com AR estabilizada, encontraram redução significante nas 

dores articulares em relação ao grupo controle. Além disso, houve redução na dose de 

antiinfl amatórios em alguns pacientes.

Concentrações adequadas de antioxidantes, nos tecidos, são importantes para 

combater o estresse oxidativo em pacientes com AR. Em geral, a defi ciência de antioxidantes 

promove aumento dos componentes da resposta infl amatória e suprime componentes da 

resposta imune (RENNIE et al., 2003). No presente estudo, foram avaliadas as ingestões 

dos nutrientes considerados antioxidantes, sendo que o nutriente que mais se destacou por 

apresentar ingestão abaixo dos valores recomendados foi a vitamina E.

Heliövaara et al. (1994) e Comstock et al. (1997) encontraram concentrações séricas 

reduzidas de �-tocoferol em pacientes com AR. Como as concentrações séricas e teciduais 

dos antioxidantes não foram mensurados no presente estudo, não podemos relacionar a 

reduzida ingestão com as complicações da AR. Contudo, os dados encontrados denotam 

que os pacientes com AR devem ser estimulados a ingerir mais alimentos fontes de vitamina 

E, tais como: castanhas, grãos integrais e vegetais verde escuros.

Não há recomendações estabelecidas pelas DRI’s, para o �-caroteno, impossibilitando a 

avaliação do mesmo, porém, ao compararmos com estudo realizado por Bae, Kim e Sung (2003), 

avaliando pacientes com AR, foram encontrados valores semelhantes de ingestão deste nutriente.
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Segundo as DRIs (2000), o �-caroteno apresenta propriedades antioxidantes in vitro, 

porém os resultados em humanos ainda são controversos, mesmo assim são vários os 

estudos em pacientes com AR que mensuram sua concentração plasmática e o encontram 

diminuído (HELIÖVAARA et al., 1994; COMSTOCK et al., 1997; CERHAN et al., 2003).

A composição corporal em pacientes com AR pode ser alterada devido ao estado 

inflamatório e, conseqüente liberação de fator de necrose tumoral e citocinas pró-

infl amatórias (IL-1, IL-6 e TNF�), que podem induzir hipercatabolismo e aumento da 

degradação protéica, contribuindo para redução da massa magra (MUNRO; CAPELL, 

1997; ARSHAD; RASHID; BENJAMIN, 2007; SUMMERS et al., 2008), ao mesmo tempo em 

que ocorre aumento na gordura corporal (RALL; ROUBENOFF, 2004; STAVROPOULUS-

KALINOGLOU et al., 2007).

No presente estudo, em média, as mulheres avaliadas apresentaram gordura corporal 

acima dos níveis recomendados, porém não houve diferença entre os grupos. Este achado 

aponta para o fato de que as mulheres com AR, podem se benefi ciar com adequado 

programa de atividade física, que contribua para a melhor distribuição dos compartimentos 

corporais.

O presente estudo apresenta algumas limitações como a não quantifi cação exata do 

estado infl amatório, uma vez que foi avaliada apenas a presença ou não de infl amação, e a 

não avaliação de marcadores bioquímicos para a quantifi cação da biodisponibilidade dos 

ácidos graxos e antioxidantes. Porém, até o momento são escassos os estudos avaliando o 

estado nutricional, ingestão alimentar e composição corporal, de pacientes com AR. Utilizando 

um QFA e a densitometria óssea para mensuração da gordura corporal, foi possível observar 

ingestão insufi ciente de alguns micronutrientes e elevada proporção de gordura corporal. 

Estes dados contribuem para que os profi ssionais de saúde possam melhorar a 

qualidade de vida de pacientes com AR, através de orientação nutricional adequada e 

incentivo à prática de atividade física.

Deve-se ressaltar, ainda, que valores abaixo da recomendação encontrados no 

estudo podem ser conseqüência de erros inerentes à metodologia do QFA, pois apresenta 

especifi cidade para certos micronutrientes e pode, assim, subestimar outros. Além desse 

viés, existem os fatores relacionados ao próprio indivíduo avaliado, tais como: a omissão de 

dados, difi culdade de estimar porções etc. Esses erros foram minimizados com a presença 

de um entrevistador capacitado a aplicar o questionário.

CONCLUSÃO

Através do presente estudo, demonstramos inadequações na ingestão alimentar 

de pacientes com artrite reumatóide, além disto os resultados deste estudo reforçam as 

evidências encontradas na literatura de que os ácidos graxos �-9 se associam negativamente 

com o estado infl amatório, mostrando possível efeito protetor na AR. 
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