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nem vitória, nem derrota.” (Theodore Roosevelt)

12

RESUMO
MACEDO ACL. Efeito da curcumina na secreção de Fator H mutante em paciente
deficiente desta proteína reguladora do sistema complemento. [Dissertação
(Mestrado em Imunologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo; 2017.
A deficiência homozigota Fator H (FH) é um fenômeno raro. Na ausência dessa
proteína, principal co-fator de Fator I (FI), há descontrole na alça de amplificação da
Via Alternativa do Sistema Complemento, levando a consumo exagerado de C3 e
excessiva produção de C3b, com queda da concentração sérica de C3 e Fator B
(FB). A deficiência completa de FI ou FH leva a maior suscetibilidade a infecções por
bactérias encapsuladas. Nosso grupo estudou o paciente ESY, de ascendência
japonesa e filho de pais consanguíneos primos de primeiro grau, com antecedente
de infecções graves e baixa concentração de C3. Ao estudar a concentração sérica
de proteínas do Complemento, foi observado níveis normais de FI e properdina, com
baixos níveis de FH, FB e C9, sugerindo desregulação da Via Alternativa. O RNAm
do FH deste paciente foi sequenciado, sendo encontrada a mutação
CG453TCA453T, responsável pela troca de códon Arg127His na molécula de FH. Em
estudo prévio, foi demonstrado em cultura de fibroblastos do paciente, que esta
mutação causa acúmulo do FH no retículo endoplasmático e retardo na sua
secreção. Estas células, quando tratadas com curcumina (utilizada por atuar como
chaperona química), apresentaram aumento da secreção do FH mutante, que assim
secretado, apresentava função reguladora no Sistema Complemento preservada. A
curcumina é um polifenol hidrofóbico derivado do rizoma da planta Curcuma longa,
com amplo espectro de efeitos descritos: antioxidante, anti-inflamatório,
antimicrobiano e anticancerígeno. Contudo, tem baixa biodisponibilidade e
metabolismo rápido. Recentemente, nova formulação de curcumina em
nanopartículas foi empregada em ensaios clínicos, (Theracurmin®), apresentando
melhor absorção e biodisponibilidade. Desta forma, após aprovação do Comitê de
Ética em Pesquisa, foi iniciado o protocolo de tratamento da deficiência de FH com
Theracurmin®. Em avaliação clínica e laboratorial do paciente antes do início do
tratamento, foi diagnosticado lúpus eritematoso sistêmico, com grau de atividade
SLEDAI 4/105. Foi realizada avaliação seriada do nível plasmático de curcumina
após dose de 2 g de Theracurmin®, seguida de tratamento com 2 g de 12 em 12 h.
A mesma avaliação foi feita quando iniciada a dose de 4 g de Theracurmin®. O
paciente mostrou boa tolerância a Theracurmin®, sem sintomas adversos ou efeitos
colaterais ao longo de 135 dias ininterruptos de tratamento experimental. Como
resultado foi possível identificar através de cromatografia líquida de alta resolução
acoplada à espectrometria de massas de repetição – LC-MS/MS, níveis variáveis de
curcumina e seus metabólitos no soro do paciente ao longo do tratamento, porém
esses níveis não repercutiram na concentração de FH avaliados por ELISA e
Western Blot, nem na concentração de C3 no soro do paciente. O grau de atividade
do lúpus se manteve estável ao longo de todo o tratamento. Foram registrados ao
longo do tratamento: evolução clínica; respostas ao questionário de qualidade de
vida; evolução dos parâmetros de função renal e hepática; determinação dos níveis
de auto-anticorpos, concentrações de classes de imunoglobulinas e de interleucinas
(IL) do paciente. Onze dias após a interrupção do tratamento com Theracurmin®
para a deficiência de FH, foi introduzido hidroxicloroquina, tratamento de escolha
para lúpus.
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ABSTRACT

MACEDO ACL. Effect of curcumin on mutant H-factor secretion in a deficient patient
of this complement regulatory system protein. [Masters thesis (Immunology)]. São
Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017.
Homozygous deficiency Factor H (FH) is a rare phenomenon. In the absence of this
protein, the main cofactor of Factor I (FI), the amplification loop of the Complement
System Alternative Pathway become uncontrolled, leading to excessive consumption
of C3 and excessive production of C3b, with a decrease in serum concentration of
C3 and Factor B (FB). Complete IF or FH deficiency leads to increased susceptibility
to infections by encapsulated bacteria. Our group studied the ESY patient, of
Japanese ancestry and son of consanguineous parents (first degree cousins), with a
history of severe infections and low concentration of C3. When studying the serum
concentration of Complement proteins, normal levels of IF and properdin were
observed, with low levels of FH, FB and C9, suggesting deregulation of the
Alternative Pathway. The FH mRNA of this patient was sequenced, and the mutation
CG453T → CA453T was found, responsible for the exchange of the Arg127His codon in
the FH molecule. In a previous study, it was demonstrated in the patient's fibroblast
culture that this mutation causes accumulation of HF in the endoplasmic reticulum
and delayed its secretion. These cells, when treated with curcumin (used to act as
chemical chaperone), presented increased secretion of mutant FH, which once
transported, had his preserved regulatory function in the Complement System.
Curcumin is a hydrophobic polyphenol derived from the rhizome of the Curcuma
longa plant, with a broad spectrum of effects described: antioxidant, antiinflammatory, antimicrobial and anticancer. However, it has low bioavailability and
rapid metabolism. Recently, new formulation of curcumin in nanoparticles was used
in clinical trials (Theracurmin®), presenting better absorption and bioavailability.
Thus, after approval of the Research Ethics Committee, the protocol for the treatment
of FH deficiency with Theracurmin® was started. In clinical and laboratory evaluation
of the patient before the beginning of the treatment, systemic lupus erythematosus
was diagnosed, with index of activity SLEDAI 4/105. Serum plasma level of curcumin
was assessed after a dose of 2 g of Theracurmin®, followed by treatment with 2 g
every 12 hours. The same assessment was made when initiating the dose of 4 g of
Theracurmin®. The patient showed good tolerance to Theracurmin®, without
adverse symptoms or side effects in 135 days of ininterrupted experimental
treatment. In the results it was possible to identify, through high performance liquid
chromatography coupled to repetitive mass spectrometry - LC-MS / MS, variable
levels of curcumin and their metabolites in the patient's serum throughout the
treatment, but these levels did not affect the FH evaluated by ELISA and Western
Blot nor the concentration of C3 in the patient's serum. The degree of lupus activity
remained stable throughout the treatment. The following were also recorded during
the treatment: clinical evolution; answers to the quality of life questionnaire; evolution
of renal and hepatic function parameters; determination of autoantibody levels,
immunoglobulin and interleukin class (IL) concentrations of the patient. Eleven days
after stopping the experimental treatment with Theracurmin® for FH deficiency,
treatment of lupus (hydroxychloroquine) was introduced.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Sistema Complemento
O Sistema Complemento, formado por mais de 40 proteínas presentes em forma
solúvel ou na superfície das membranas celulares, é reconhecido por seu papel
central na defesa contra infecções na imunidade inata e adquirida. Este sistema
pode sofrer ativação sequencial pelas vias: Alternativa, Clássica e das Lectinas. As
três vias convergem para uma via de ativação terminal comum, com geração do
Complexo de Ataque à Membrana (MAC) (Figura1). Durante a ativação dessas vias,
são produzidas opsoninas e anafilatoxinas fundamentais para a integridade do
sistema imune. A Via Alternativa é permanentemente ativada pela hidrólise
espontânea de C3 gerando a molécula bioativa (C3H2O), permitindo pronta reação a
microrganismos invasores. Pelo reconhecimento dos Danger-associated molecular
patterns (DAMPs) na superfície de agentes patogênicos, C1q, lectinas ligadoras de
manose (MBL) e ficolinas, podem ativar as Vias Clássica e das Lectinas
respectivamente. (Ricklin et al., 2010; Merle et al., 2015a; Merle et al., 2015b). Entre
as principais opsoninas geradas, estão os fragmentos C3b e iC3b, que tanto se
ligam covalentemente à superfície de patógenos como a receptores do
Complemento (CR) CR1 e CR3 presentes nos fagócitos, facilitando a destruição de
patógenos e posterior apresentação de peptídeos antigênicos aos linfócitos T (Merle
et al., 2015b). O fragmento C3d interage com o receptor CR2 presente na superfície
do linfócito B e ativa esta célula aumentando a produção de anticorpos específicos
(Dempsey et al.,1996). Os antígenos ligados a C3d também se ligam às células
foliculares dendríticas, que os mantém retidos por longos períodos nos centros
germinativos dos órgãos linfoides, onde são disponibilizados aos linfócitos B para
seleção de linfócitos de alta afinidade (Fang et al., 1998). Os fragmentos C3b e C4b
também podem se ligar de forma covalente a imunocomplexos e ao se ligarem ao
receptor CR1 nos eritrócitos, facilitam a remoção desses imunocomplexos no fígado
e baço para clareamento desses complexos na circulação (Ross et al.,1985). O
componente C1q liga-se a corpúsculos apoptóticos e, juntamente com os
fragmentos C4b e C3b, facilita a fagocitose de células apoptóticas e restos celulares,
contribuindo para o controle da autoimunidade (Korb et al., 1997; Navratil et al.,
1999; Taylor et al., 2000). As anafilatoxinas C3a e C5a podem se ligar ao receptor
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C3aR (no caso de C3a), C5aR1 e C5aR2 (no caso de C5a) desgranulando basófilos
e mastócitos, levando à produção e liberação de mediadores inflamatórios, e
também podem recrutar leucócitos para o sítio de inflamação (Osler et al., 1959; da
Silva et al., 1967; Coulthard et al., 2015). A adequada ativação do Sistema
Complemento é necessária para proteção contra agentes infecciosos, sendo
estritamente controlada para evitar o consumo excessivo dos fatores do
Complemento bem como o dano tecidual no hospedeiro.

Figura 1 - Ativação do Sistema Complemento.

Ativação do Sistema Complemento: A Via Clássica é iniciada geralmente pela ligação de C1q ao
complexo antígeno-anticorpo, formando posteriormente a C3-convertase C4b2a. A Via da Lectinas é
ativada pela interação de lectinas ligadoras de manose (MBL) e Ficolinas com os carboidratos e
moléculas acetiladas presentes na superfície dos microrganismos, também formando a C3convertase C4b2a. A Via Alternativa pode ser iniciada por hidrólise espontânea de C3 e posterior
ligação ao FB, que clivado pelo FD, forma a C3-convertase inicial C3(H2O)Bb. Uma vez formada a
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C3-convertase por qualquer uma dessas vias, o componente C3 pode ser clivado em C3a e C3b. O
C3b serve então de substrato para formação de nova C3-convertase, que estabilizada pela
properdina, funciona como uma alça de amplificação. O C3b também pode se associar às
convertases previamente formadas, para formar a C5-convertase, que cliva C5 nos fragmentos C5a e
C5b. Outros componentes (C6 a C9) participarão para formar o MAC (C5b6789 n). Fonte: Lesher e
Song, 2010.

1.1.1 Via Alternativa
A Via Alternativa é a principal via de ativação do Complemento e é iniciada por meio
de hidrólise espontânea da ligação tiol-éster intramolecular localizada na cadeia alfa
de C3 nativo. Este mecanismo de hidrólise espontânea está em ativação contínua,
conferindo a capacidade de amplificação rápida desse sistema na eventual presença
de patógenos, o que é essencial para uma defesa eficiente. Uma vez hidrolisada tal
ligação, a conformação estrutural de C3 é modificada gerando (C3H 2O), exibindo
sítios para ligação do Fator B (FB) anteriormente indisponíveis na molécula nativa de
C3, permitindo a formação do complexo C3(H2O)B. O Fator D (FD) cliva FB, gerando
C3(H2O)Bb e liberando o fragmento Ba. Este complexo (C3H2OBb) é conhecido por
C3-convertase inicial e tem capacidade de clivar C3 em fragmentos C3a e C3b. Já o
C3b tem uma conformação semelhante ao C3(H2O) e, por conseguinte, também se
liga ao FB (Tack et al., 1980; Isenman et al., 1981; Pangburn et al., 1981; Isenman et
al., 1982; Pangburn et al., 1983). O complexo formado C3bB sofre clivagem pelo FD,
gerando C3bBb (segunda C3-convertase), liberando o fragmento Ba na fase fluida.
A properdina é uma proteína reguladora positiva que promove a estabilidade da C3convertase desta via (Fearon et al., 1975; Fearon et al., 1979; Lepow, 1980; MüllerEberhard, Schreiber, 1980; Pangburn et al., 1983; Pangburn, Müller-Eberhard,
1984). Esta enzima C3bBb é naturalmente lábil pela dissociação espontânea de Bb
do fragmento C3b, com uma meia-vida de cerca de 90 segundos a 37,8 ºC na
ausência de properdina. Porém, após a ligação deste regulador, a C3-convertase é
estabilizada e estende a sua meia-vida em cerca de 10 vezes (Harris et al., 2012).
Este mecanismo onde a C3-convertase cliva moléculas de C3 gerando novo
fragmento C3b para “alimentar” a formação de novas convertases, cria um
mecanismo de retroalimentação positiva de alça de amplificação da ativação do
sistema Complemento, potencializando sua atividade. No entanto, esta alça de
amplificação precisa ser bem regulada para evitar consumo exagerado de seus
componentes.
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1.1.2 Via Clássica
A Via Clássica é ativada principalmente na presença de imunocomplexos formados
por anticorpos IgM ou IgG. Uma vez formado o imunocomplexo, a proteína C1q se
liga às imunoglobulinas e imediatamente ativa C1r que, por sua vez, ativa em
sequência C1s. Agora, C1s ativado cliva C4 em C4a e C4b (liberando C4a). O
componente C2 liga-se a C4b e é clivado por C1s ativado, gerando C4b2a (a C3convertase da Via Clássica) que, à mesma maneira das C3-convertases da Via
Alternativa, tem função de clivar C3 nos fragmentos C3a e C3b (Walport, 2001;
Ricklin et al., 2010).

1.1.3 Via das Lectinas
A Via das Lectinas é iniciada mesmo na ausência de anticorpos, por lectinas
ligadoras de manose (MBL) ou ficolinas (ficolina-1, ficolina-2 e ficolina-3). Elas se
ligam a carboidratos e moléculas acetiladas presentes na superfície de
microrganismos e são estruturalmente semelhantes ao componente C1q da Via
Clássica. As MBL e ficolinas podem ser encontradas complexadas com enzimas
conhecidas por serino-proteases associadas à MBL (MASP) MASP 1 e MASP 2 (que
são estruturalmente semelhantes a C1r e C1s). MASP1 cliva C2 e MASP2 cliva C4 e
C2 para formar C4b2a (que a exemplo da C3-convertase da Via Clássica, exerce o
mesmo papel das C3-convertases da Via Alternativa) (Thiel et al.,1997; Matsushita
et al., 2000; Chen, Wallis, 2004; Fujita et al., 2004; Dobó et al., 2009). A MASP3 está
presente nesse complexo e pode interagir com MBL e ficolinas exercendo um papel
regulador na Via das Lectinas (Dahl et al., 2001; Matsushita et al., 2002; Zundel et
al., 2004; Skjoedt et al., 2010) e atua também como ativadora de FD, estabelecendo
uma ação indireta da Via das Lectinas na regulação da Via Alternativa (Dobó et al.,
2016).

1.1.4 A Via Terminal comum e a formação do MAC
Todas as vias de ativação descritas convergem para a formação de C3-convertases
com a consequente clivagem de C3. Os fragmentos C3b gerados a partir da
clivagem de C3 podem se ligar a várias moléculas aceptoras incluindo a própria C3convertase (C3bBbC3bn ou C4b2aC3bn) gerando assim a C5-convertase. A C5convertase cliva C5 em C5a e C5b, onde o fragmento C5a é liberado e atua como
potente anafilatoxina e fator quimiotático de células inflamatórias. O fragmento C5b
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se liga ao próximo componente da cascata C6 (gerando C5b6) que permite a
incorporação de C7 para formar C5b67. Este complexo liga-se firmemente à
membrana da célula, seguido por ligação sucessiva de C8 a C7 para gerar C5b678.
Este complexo tem atividade lítica, que é potencializada quando várias moléculas C9
são incorporadas para formar o MAC (C5b6789 n) (Mayer, 1972; Whaley, Lemercier,
1993; Morgan, 1999; Walport, 2001). O MAC tem uma estrutura anelar com um
diâmetro interno de 5 nm (Podack, Tschopp, 1982; Whitlow et al., 1985). A
montagem deste complexo na superfície da membrana forma um poro que causa
um desbalanço osmótico e finalmente pode provocar a lise da célula.

1.1.5 Regulação da ativação do Sistema Complemento
A ativação do Sistema Complemento ocorre de forma contínua em baixo grau, mas,
uma vez iniciada, a cascata proteolítica pode ser rapidamente amplificada e mesmo
danosa se não controlada devidamente, com excessivo consumo de C3 e outros
componentes, e exagerada ativação da resposta inflamatória. A regulação do
Sistema Complemento é de extrema importância para preservar a ação lítica sobre o
microrganismo invasor, mas evitando que haja dano para as células e órgãos do
hospedeiro.
O Sistema Complemento é regulado por várias proteínas plasmáticas ou associadas
à membrana celular (Kim, Song, 2006). Os principais reguladores plasmáticos do
Sistema Complemento são: Inibidor de C1 (C1 inhibitor – C1-INH), Fator H (FH),
Proteínas Relacionada ao FH (Factor H related proteins – FHRs), Fator I (FI), C4
binding protein (C4BP), Vitronectina e Clusterina (Figura 2). As principais proteínas
de membrana com atividade reguladora do Sistema Complemento são: proteína de
membrana com atividade de co-fator (membrane cofactor protein - MCP, CD46),
fator acelerador de decaimento (decay accelerating factor – DAF, CD55) e CD59
(Ricklin et al., 2010; Merle et al., 2015a). Mutações nesses reguladores ou autoanticorpos adquiridos contra eles afetam determinados pontos das vias de ativação
do Sistema Complemento, ocasionando distintas doenças devastadoras para o
hospedeiro (Tabela1) (Ricklin et al., 2010; Wagner, Frank, 2010)
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Figura 2 - Principais proteínas reguladoras do Sistema Complemento.

Principais proteínas reguladoras do Sistema Complemento. Destacadas Inibidor de C1 (C1-INH), FH,
FI, e C4 binding protein (C4BP) proteína de membrana com atividade de co-fator (membrane cofactor
protein - MCP, CD46), fator acelerador de decaimento (decay accelerating factor – DAF, CD55),
CD59, carboxipeptidase N (CPN), Receptor do complemento 1 (CR1), Clusterina e Vitronectina.
Fonte: site Humpath.com - Human pathology.

Tabela 1 - Reguladores do Sistema Complemento.
Reguladores
solúveis
C1-INH

VC, VL

Inibe C1r, C1s e MASPs

C4BP

VC, VL

Decaimento de C4b2a, cofator para FI

FH

VA

Decaimento de C3-convertase, cofator para FI

Infecção, SHUa, DMRI, GC3

FI

VC, VL, VA

Cliva C3b e C4b, na presença dos cofatores

Infecção, SHUa

Vitronectina

VTC

Clusterina

VTC

Liga-se a C5b-9 e previne a formação do MAC
Liga-se a C7-C9 e previne a formação do
MAC

Via

Reguladores de
membrana

Via

Ação

Ação

MCP

VC, VL, VA

DAF

VC, VL, VA

Cofator para FI na clivagem de C3b e C4b,
contribui para o decaimento da C3-convertase
Acelera decaimento das C3-convertases

CD59

VTC

Impede a ligação de C9 e a formação do MAC

Doenças relacionadas
Angiodema hereditário

Doenças relacionadas
SHUa e DMRI
HPN
HPN

Reguladores do Sistema Complemento à esquerda, com via de ativação envolvida e principal ação relacionada. Na
coluna à direita exemplos de doença ocasionadas pela presença de mutações ou de auto-anticorpos formados contra
proteínas reguladoras. Abreviações: VC (Via Clássica), VL (Via das Lectinas), VA (Via Alternativa), VTC (Via Terminal
Comum), SHUa (síndrome hemolítico-urêmica atípica), DMRI (doença macular relacionada à idade), GC3
(glomerulopatia C3), HPN (hemoglobinúria paroxística noturna), MAC (complexo de ataque à membrana).
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1.2 FH
O FH foi descrito pela primeira vez em 1965, com o nome de Beta 1-H Globulina,
então uma proteína de função desconhecida encontrada nas preparações de C3.
Somente em 1976, foi descrito seu papel como fator de aceleração do decaimento
da C3-convertase e como co-fator de FI (Zipfel, Skerka, 1994). Sem a regulação do
FH e FI, a alça de amplificação da Via Alternativa acaba por consumir praticamente
todo o C3 disponível. Essa situação é controlada pela ligação do FH ao C3b
(competindo com FB), e também pela clivagem de C3b pelo FI (onde o FH atua
como co-fator do FI) para formar iC3b, interrompendo assim a alça de amplificação
(Carreno et al., 1989) (Figura 3).

Figura 3 - Regulação da alça de amplificação da Via Alternativa pelo FH.

Regulação da alça de amplificação da Via Alternativa pelo FH: (A) alça de amplificação da Via
Alternativa sem seus reguladores. (B) FH atuando como cofator de FI, clivando C3b em iC3b, e
também competindo com o FB pela ligação no C3b, interrompendo assim a alça de amplificação da
Via Alternativa.

Na ausência de FH, há consumo desregulado de C3 e FB, gerando grandes
quantidades do fragmento C3b. O FH está presente no plasma de indivíduos adultos
saudáveis na concentração de 443 µg/mL ± 106 µg/mL (de Paula, 2003).
O FH é uma glicoproteína de cadeia simples (Sim, DiScipio, 1982; Ripoche et al
1988). Sua forma glicosilada tem peso molecular de aproximadamente 155 kDa,
enquanto sua forma não glicosilada tem 139 kDa (Pouw et al., 2015). É constituído
por uma sequência de vinte domínios globulares (chamados Complement Control
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Protein domain - CCP ou Short Consensus Repeat - SCR), cada um com cerca de
60 aminoácidos arranjados em seis a oito filamentos beta, numerados β1 a β8
(Saunders et al., 2007), sendo cada CCP dependente de quatro cisteínas (Cys)
(Aslam, Perkins, 2001). Os quatro resíduos Cys formam pontes entre as Cys1-Cys3
e Cys2-Cys4, com Cys2 no filamento β2 e Cys3 no filamento β6, sendo essas duas
pontes cruciais para a integridade do domínio CCP (Rodriguez et al., 2014). A região
compreendida pelos CCP 1-4 na região N-terminal é indispensável para a função do
FH de co-fator do FI no decaimento da atividade da C3-convertase (Gordon et al.,
1995; Kühn et al., 1995). Essa região se liga preferencialmente ao C3b, enquanto o
CCP 19-20 na região C-terminal se liga tanto ao C3b, como ao iC3b e C3d
(Jokiranta et al., 2000; Jokiranta et al., 2005; Józsi et al., 2007). As regiões
correspondentes aos CCPs 6-8 e CCP 20 são importantes para a ligação de
resíduos poliânions (como os glicosaminoglicanos, sulfato de heparana e ácido
siálico na superfície de células autólogas), permitindo a regulação do Complemento
pelo FH junto à superfície celular de células do hospedeiro (Blackmore et al., 1996;
Blackmore et al., 1998; Józsi et al., 2007; Prosser et al., 2007). A regulação do FH
sobre a membrana de células autólogas dá-se pela ligação dos CCPs 1-4 e CCPs
19-20 aos fragmentos C3b depositados, enquanto os domínios CCPs 6-8 e CCP 20
contribuem para a interação direta com poliânions expressos na superfície das
células (Pouw et al., 2015) (Figura 4).
O gene FH está localizado no cromossomo humano 1q32, em uma região
relacionada à regulação do Complemento (regulation of complement activation RCA) que também contém os genes codificantes das cinco Proteínas Relacionadas
ao FH (FHRs 1-5) e de outras proteínas reguladoras do Complemento como DAF,
MCP e C4BP (Hourcade et al., 1989; Józsi, Zipfel, 2008). O gene FH codifica
também o FH-Like 1 (FHL-1), por splicing alternativo. O FHL-1 possui 49 kDa e
compartilha os mesmos primeiros sete CCPs do FH, seguidos por uma sequência
única de quatro aminoácidos SFTL: Ser, Phe, Thr e Leu (Ripoche et al., 1988). O
FHL-1 também atua como regulador do Complemento como co-fator para FI,
acelerando o decaimento da C3-convertase da Via Alternativa (Ricklin et al 2010).
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Figura 4 - Representação esquemática de FH, FHL-1 e FHRs.

Representação esquemática de FH, FHL-1 e FHRs com seus domínios CCP: região de regulação e
ligação com C3b (CCP 1-4), região ligadora de resíduos poliânions (CCP 6-8 e CCP 19-20). SFTL:
sequência terminal de aminoácidos (Ser, Phe, Thr e Leu). Setas pretas indicam os locais de regiões
confirmadas de glicosilação. Seta cinza indica região provável de glicosilação e seta branca, região
pouco provável de glicosilação. Os números acima de cada CCP indicam a porcentagem de
homologia entre FHRs e o FH. Fontes: Skerka et al (2013), Pouw et al (2015).

1.2.1 Proteínas relacionadas ao FH e seus domínios funcionais
Os genes que codificam as proteínas da família do FH (FHR-1, FHR-2, FHR-3, FHR4, FHR-5 e FH) estão localizados em um segmento distinto do cromossoma humano
1q32, dentro do “cluster” gênico RCA (Díaz-Guillén et al, 1999; Male et al., 2000) e
codificam proteínas compostas também por domínios CCPs. A região reguladora
CCP 1-4 do FH (presente também no FHL-1) não é conservada nas proteínas FHR,
mas as proteínas FHR abrigam regiões que apresentam homologia em graus
variados com certos domínios CCP do FH (Figura 4). A região N-terminal das
proteínas FHR conserva elevada homologia com os CCPs 6-9, e a região C-terminal
das proteínas FHR conservam homologia com a região C-terminal CCP 18-20 do
FH. As proteínas FHR-1, FHR-2, FHR-5 são capazes de formar homodímeros por
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meio dos seus dois domínios CCP N-terminais. As proteínas FHR-3 e FHR-4, não
expressam o motivo de dimerização na extremidade N-terminal (Skerka et al., 2013).


FHR-1 – Esta proteína atua como reguladora da C5-convertase inibindo a
clivagem de C5 (Ricklin et al., 2010). Como sua atividade é mediada ainda é
incerto. Também é descrita sua função como reguladora da Via Terminal,
inibindo a montagem do MAC (Heinen et al., 2009). O FHR-1 ainda pode
competir com o FH pela ligação ao C3b, provavelmente mediada pela sua
porção C-terminal (Goicoechea et al., 2013). A FHR-1 pode ser encontrada
em duas formas glicosiladas distintas, FHR-1 alfa e FHR-1 beta, com pesos
moleculares de 37 e 42 kDa, respectivamente (Timmann et al., 1991)



FHR-2 – A atividade de regulação do Complemento por esta proteína ocorre
pela inibição da atividade da C3-convertase, inibindo a alça de amplificação
da Via Alternativa (Eberhardt et al, 2011), porém o FHR-2 em concentrações
fisiológicas não compete com FH para a ligação a C3b (Goicoechea et al.,
2013). A FHR-2 pode ser encontrada em duas formas distintas, uma não
glicosilada com 24 kDa e outra glicosilada FHR-2 alfa com 29 kDa (Skerka et
al., 1992).



FHR-3 – Esta proteína liga-se a C3b, C3d e heparina, mas seu papel exato na
ativação do Complemento ainda é incerto (Hellwage et al., 1999). O FHR-3,
como o FHR-1, também pode competir pela ligação de C3b com o FH
(Fritsche et al., 2010). A FHR-3 pode ser encontrada em quatro formas
glicosiladas distintas, com pesos moleculares de 35 a 56 kDa (Skerka et al.,
2013)



FHR-4 – O papel de FHR-4 ainda é incerto sobre a regulação do
Complemento. Esta proteína liga-se a C3b, sendo referida uma atividade
moduladora na forma de co-fator do FH, potencializando sua atividade
(Hellwage et al., 1999). A FHR pode ser encontrada em duas formas proteicas
distintas por splicing alternativo, sendo FHR-4A com 86 kDa e FHR-4B com
42 kDa (Józsi et al., 2005).



FHR-5 – Esta proteína se liga a heparina e C3b (assim como FH), e é capaz
de reconhecer e ligar-se a C3b na superfície das células (McRae et al., 2005).
O FHR-5 compete pela ligação a C3b com o FH e pode ligar-se ao iC3b
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(Goicoechea et al., 2013). Seu peso molecular é da ordem de 65kD (McRae
et al., 2005).

1.2.2 Doenças relacionadas a mutações nos genes FH e FHRs
Vários estudos demonstram que mutações nestes genes estão associadas ao
desenvolvimento de síndrome hemolítico-urêmica atípica (SHUa), degeneração da
mácula relacionada à idade (DMRI), glomerulopatia C3, e infecções bacterianas
recorrentes (Reis et al., 2006; Córdoba, Jorge, 2008; Lesher, Song, 2010; Skerka et
al., 2013; Zipfel et al., 2015). Os domínios CCP 19-20 e CCP 15-18 são
considerados hotspots de mutação, pois são encontradas mutações com maior
frequência que nos CCP 1-4 e 6-8 (Rodriguez et al., 2014) (Figura 5). As mutações
podem ser classificadas em tipo I, quando a concentração da proteína plasmática é
baixa em decorrência de um defeito secretório ou de rápida degradação, ou mutação
tipo II, com níveis plasmáticos normais, porém acompanhada por um defeito
funcional na atividade da proteína (Rodriguez et al., 2014). Disso resulta que em
alguns casos o FH chega a ser produzido, mas existe um defeito de processamento
com retenção da proteína no retículo endoplasmático ou eliminação defeituosa
(Schmidt et al., 1999; Józsi et al., 2006) da proteína. Em outros casos pode ocorrer a
eliminação da proteína em quantidades normais, porém com função reguladora
prejudicada. Em conclusão, a concentração normal do FH no soro não afasta
necessariamente um defeito funcional da sua atividade reguladora ou a presença de
auto-anticorpos formados contra ele (Zipfel et al., 2015).
Atualmente, mais de 193 mutações distintas no FH foram descritas na forma
esporádica ou familial (http://www.FH-HUS.org), sendo os casos reportados
distribuídos em:


Mutações tipo I: 20



Mutações tipo II: 25



Mutações com fenótipo desconhecido: 89



Mutações “missense”: 119



Mutações “nonsense”: 21



Outras mutações: 53
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No caso de mutações encontradas nos demais genes que codificam as proteínas
FHR 1-5, também são várias as mutações descritas e elas podem se associar com
doenças renais e SHUa, à semelhança das mutações no FH.

1.2.2.1 SHUa
A

síndrome hemolítico-urêmica

é uma doença

caracterizada

por anemia

microangiopática não imune, trombocitopenia e alteração da função renal, podendo
acometer também outros órgãos como coração, intestino, pâncreas, pulmões e
especialmente o cérebro. Na sua forma típica, a doença é causada por infecção
entérica por bactérias produtoras de shigatoxina (Ruggenenti et al., 2001). Por outro
lado, a SHUa (atípica) é uma doença rara, com incidência anual aproximada de
2/1.000.000 para adultos e 3,3/1.000.000 em indivíduos menores de 18 anos
(Constantinescu et al., 2004; Ohanian et al., 2011; Sellier-Leclerc et al., 2007). No
caso

da

SHUa,

embora

a

tríade

diagnóstica

(anemia

microangiopática,

trombocitopenia e alteração da função renal) seja a mesma, a doença tem caráter
crônico e mau prognóstico, culminando em óbito ou insuficiência renal crônica se
não for adequadamente tratada (Noris et al., 2010). A SHUa é causada por hiperativação

da

Via

Alternativa

do

Complemento,

secundária

a

um

evento

desencadeante como episódios de infecção ou gestação, por exemplo. Cerca de
60% dos pacientes com SHUa apresentam anormalidades genéticas ou adquiridas
nas proteínas relacionadas à Via Alternativa do Complemento. O primeiro caso de
mutação no gene FH em SHUa foi descrito em 1998 (Warwicker et al., 1998). Certas
mutações do FH representam a anormalidade genética mais frequente (20 a 30%
dos casos) em pacientes com SHUa, somados ainda cerca de mais 10% onde a
anormalidade encontrada é a formação de auto-anticorpos contra o FH (Mele et al.,
2014) (Tabela 2).

Figura 5 - Hotspots de mutações no gene FH.

Figura 5 – Mutações no gene FH relacionadas a doenças, com maior concentração de mutações nos domínios CCPs 15-18 e 19-20. Fonte: Rodriguez et al.
2014.
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Tabela 2 - Distribuição das causas genéticas ou adquiridas identificadas na SHUa.
Anormalidades genéticas ou adquiridas

Frequência %

Mutação FH

20 a 30

Genes híbridos FH/FHR

3a5

Auto-anticorpo anti-FH

5 a 10

Mutação em MCP

10 a 15

Mutação no FI

4 a 10

Mutação em C3

2 a 10

Mutação no FB

1a4

Mutação no THBD

3a4

Mutações combinadas de genes do Complemento

3a4

Mutação no DGKE

Raro

Distribuição das causas genéticas identificadas de SHUa relacionadas a cada gene, com
predominância de mutações e auto-anticorpos relacionados ao FH. As mutações nos genes TBHD
(trombomodulina) e DGKE (diacylglycerol kinase épsilon) representam causas mais raras de SHUa,
não relacionadas diretamente à atividade do Sistema Complemento. Fonte: Mele et al. 2014.

1.2.2.2 DMRI
A DMRI é uma das causas mais frequentes de perda da visão e cegueira adquirida
nos países desenvolvidos. Certos fatores genéticos podem aumentar em até mais
de 50% de risco para DMRI. Fatores não genéticos como envelhecimento e
tabagismo também podem contribuir para o desenvolvimento e progressão da
doença (Horie-Inoue, Inoue, 2014). A DMRI afeta a retina e seus fotorreceptores,
levando à perda da visão central. Nas fases iniciais da doença, os depósitos
(drusas) se formam entre o epitélio pigmentado da retina e a membrana de Bruch.
Quando a doença progride, forma-se a atrofia geográfica, também referida como
“DMRI seca”. Pela ação do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) quando
secretado, novos vasos crescem para dentro destas regiões e a neovascularização
aberrante coroidal resulta na chamada “DMRI úmida” (Jong, 2006; Swaroop et al.,
2007; Sivakumaran et al., 2011; Miller, 2013). Estudos sobre a composição de
drusas têm implicado a inflamação, especificamente a ativação local do
Complemento pela Via Alternativa, na patogênese da DMRI (Hageman et al., 2001).
Níveis plasmáticos mais elevados dos fragmentos Bb e C5a foram observados em
pacientes com DMRI avançada em comparação com indivíduos controle,
confirmando a ativação contínua da Via Alternativa no desenvolvimento da DMRI
(Reynolds et al., 2009). Entre as numerosas substâncias encontradas em drusas de
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pacientes com DMRI, foram detectadas as proteínas do Complemento C1q, C3, C4,
C5, FH, MCP, DAF, anafilatoxinas C3a e C5a, Clusterina, Vitronectina,
imunoglobulinas, proteína C-reativa, ésteres de colesterol, e lipoproteína de baixa
densidade. Fragmentos de C3 e C5 e MAC também foram identificados no espaço
sob as células do epitélio pigmentar da retina e entre os capilares da coróide (Crabb
et al., 2002; Sivaprasad, Chong, 2006; Skerka et al., 2007).
Embora o FH seja sintetizado predominantemente no fígado, as células do epitélio
pigmentar da retina também podem produzi-lo (Klein et al., 2005). Pesquisas têm
demonstrado que variantes no gene FH estão relacionadas com risco aumentado de
desenvolver DMRI (Jokiranta et al., 1996; Ufret-Vincenty et al., 2010; Zipfel et al.,
2010). Uma delas associa a DMRI com o polimorfismo de FH Tyr402His (CCP 7),
uma vez que indivíduos homozigotos com a variante FH His 402 são cinco a sete
vezes mais propensos a desenvolver DMRI (Hageman et al., 2005; Klein et al.,
2005). Esse mesmo polimorfismo também foi encontrado como fator de risco para o
desenvolvimento de DMRI em pacientes brasileiros com taxas de risco de 1,4 para
pacientes portadores de apenas um alelo 1277C (CT heterozigotos; His/Tyr) e 4,6
para aqueles que transportam dois alelos 1277C (CC homozigotos; His/His) em
comparação com o grupo de controle (Teixeira et al., 2010). Também há evidência
que o polimorfismo de C3 (Arg120Gly) e (Arg80Gly) aumente o risco de
desenvolvimento de DMRI (Yates et al., 2007; Spencer et al., 2008). Atualmente
pode-se agrupar os genes conhecidos relacionados à DMRI em cinco vias biológicas
distintas: (a) a via do Complemento e resposta imune (b) via de transporte lipídico,
(c) via de remodelação, (d) via de angiogênese e (e) sobrevivência celular, reparo de
DNA, apoptose e resposta ao estresse. De todas essas vias biológicas, as variantes
dos genes codificadores das proteínas do Complemento FH, FB, FI, C2 e C3 contam
com aproximadamente 57% das variantes de risco aumentado para DMRI
conhecidas, enfatizando o importante papel do Sistema Complemento na sua
patogênese (Fritsche et al., 2014).

1.2.2.3 Glomerulopatia C3
A denominação glomerulopatia C3 (GC3) engloba um grupo de doenças renais
caracterizadas pela deposição de C3 no glomérulo, dentre elas doença de depósito
denso (DDD, conhecida também por glomerulonefrite membrano-proliferativa tipo II -
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GNMPII), glomerulonefrite com depósitos isolados de C3 (C3GN) e glomerulonefrite
dependente de FHR-5 (Fakhouri et al., 2010; Zipfel et al., 2015). Na avaliação de
biópsias renais por imunohistoquímica ou imunofluorescência, observam-se
depósitos de C3 ao longo da membrana basal glomerular na GC3, decorrentes de
hiperativação local da Via Alternativa do Complemento, geralmente com ausência de
depósitos de imunoglobulinas. Essa hiperativação está relacionada com a formação
de auto-anticorpos contra proteínas do Complemento (C3, C4 e FH), à presença de
mutações nas proteínas do Sistema Complemento ou ainda relacionada a mutações
nas suas proteínas reguladoras (Fakhouri et al., 2010; Martinez-Barricante et al.,
2010; Servais et al., 2012). Entre as mutações mais descritas encontram-se as
mutações nos genes FH, FHR e C3 (Zipfel et al., 2015). As mutações no gene FH
contribuem principalmente com os casos de C3GN e DDD, tanto em homozigose
quanto em heterozigose composta. A posição da mutação no gene FH, tem
implicações funcionais, que podem resultar em ausência da proteína no soro, ou
presença da mesma em pequenas quantidades, ou até mesmo em detecção de
quantidades normais, porém com função reguladora prejudicada. Mutações
localizadas nos CCPs 1-7 podem afetar tanto a função do FH quanto do FHL1 (Zipfel
et al., 2015). Os CCPs 19-20 têm diferentes especificidades de ligação nos domínios
C-terminais que são determinantes na ligação ao endotélio renal (Clark et al., 2013),
sendo mais comum na GC3 as mutações que envolvem esse sítio, mas existem
mutações descritas relacionadas a pelo menos 10 dos 20 CCPs de FH também
implicados em doenças renais (Zipfel et al., 2015). Os auto-anticorpos mais
relacionados a GC3 são C3Nef e C4Nef, também chamados de Fator Nefrítico ou
Fator Nefritogênico, que estabilizam a C3-convertase, aumentando sua meia vida
com consumo de C3 e FB) e o anti-FH (que impede a ação reguladora do FH) (Józsi
et al., 2014). Auto-anticorpos Anti-FB e anti-C3b também foram descritos em relatos
de casos esporádicos de GC3 (Chen et al., 2011). Esses pacientes podem
apresentar síndrome nefrótica (hipoalbuminemia, proteinúria, e edema), hematúria
isolada ou acompanhada de proteinúria não nefrótica, e progridem com frequência
para falência renal. A recorrência no rim transplantado é comum, e sua incidência
varia de acordo com a causa da C3G (Alpers, 2005; Smith et al., 2007; Athanasiou
et al., 2011).
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1.2.3 Deficiência do FH
A deficiência completa (homozigota) de FH é um fenômeno raro, descrita ate o
momento em 33 pacientes oriundos de 15 famílias (Pickering, Cook, 2008). A
deficiência de FH é decorrente de mutações tipo I, onde o nível de proteína
plasmática é baixo pela existência de um defeito secretório, ou por códon de parada
prematura, ou pela rápida degradação da mesma (Rodriguez et al., 2014). Esse
fenótipo representa aproximadamente 18% das mutações descritas em FH, onde a
mutação na maioria das vezes envolve um dos quatro resíduos Cys que estabilizam
as pontes dissulfeto nos filamentos beta. Essas mutações geralmente estão
relacionadas à instabilidade estrutural e mal dobramento proteico. Pela grande
variação dos níveis de FH no plasma dos pacientes e pelos diferentes métodos
utilizados para a definição quantitativa da proteína nos diversos laboratórios, por
vezes, essa divisão entre fenótipo tipo I e tipo II não é estritamente clara (Rodriguez
et al., 2014). A população afetada por esta deficiência inclui indivíduos brancos,
africanos, asiáticos, beduínos, americanos, além de outras populações (Reis et al.,
2006; Albuquerque et al., 2012). Em função da ausência desta proteína, principal cofator de FI da Via Alternativa, há descontrole na formação da alça de amplificação da
Via Alternativa. Com isso, há consumo exagerado de C3 e excessiva produção de
C3b. Nesta situação, a concentração de C3 diminui, acompanhada também pela
redução significativa de FB. Consequentemente, indivíduos com deficiência
completa de FI ou de FH apresentam quadro semelhante àquele observado nos
deficientes primários de C3. Tais pacientes apresentam maior suscetibilidade a
infecções microbianas por bactérias encapsuladas, incluindo infecções por Neisseria
meningitidis, provavelmente decorrentes da deficiência secundária por consumo de
C3 e dos componentes C5-C9 (Dragon-Durey et al., 2004; Reis et al., 2006; Falcão
et al., 2008). Turley et al. avaliaram uma série de 77 pacientes deficientes de
componentes do Sistema Complemento, descrevendo aumento global de infecções
bacterianas nesses pacientes, sendo a infecção por meningococo mais comum nos
pacientes com deficiência

de proteínas da Via Alternativa, quando comparados

aqueles com deficiência na Via Clássica (Turley et al., 2015), sendo uma
recomendação a vacinação para meningococo e uso de antibioticoprofilaxia para
esses pacientes. Em revisão realizada por Pickering e Cook (2008) com pacientes
deficientes de FH em homozigose, destacou-se também a susceptibilidade
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aumentada a doenças com manifestações renais como GNMP II e SHUa em 28 dos
33 pacientes descritos.

1.3 Curcumina
A curcumina é um composto natural, polifenol hidrofóbico derivado do rizoma da
planta Curcuma longa, usado na culinária como tempero e para coloração de
alimentos, também conhecido como açafrão-da-Índia (Figura 6). Há séculos a
curcumina tem sido usada na medicina tradicional indiana Ayurveda, sendo atribuída
a ela efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e antitumorais (Goel et al., 2008).

Figura 6 - Curcuma longa, seu rizoma e o pó produzido a partir dele.

Representação da planta Curcuma longa, seu rizoma e o pó comercialmente vendido como tempero.

A curcumina comercializada em sua forma natural é uma mistura contendo cerca de
77% de curcumina, 18% de demetoxicurcumina e 5% de bisdemetoxicurcumina
(Kurita, Makino, 2013; Sueth-Santiago et al., 2015). No Brasil existe a apresentação
farmacológica de extrato seco de cúrcuma longa, em cápsulas transparentes de
250mg (Motore®, laboratório Aché), comercializado como medicamento fitoterápico
destinado ao tratamento da osteoartrite e artrite reumatoide com descrição de ação
anti-inflamatória e antioxidante, com bula aprovada pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2012. Apesar de sua baixa absorção, uma vez
absorvida a curcumina segue duas vias metabólicas principais. Em uma delas, ela é
rapidamente metabolizada por redução, principalmente pela enzima álcool-
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desidrogenase,

formando

dihidrocurcumina,

tetrahidrocurcumina

e

hexahidrocurcumina. Na outra via, tanto a curcumina quanto suas formas reduzidas
(dihidrocurcumina, tetrahidrocurcumina e hexahidrocurcumina) são conjugadas via
UDP-glicorunil transferase com ácido glicurônico e via sulfotransferases com sulfato
(Hoehle et al., 2006; Kurita, Makino, 2013, Jäger et al, 2014; Sueth-Santiago et al.,
2015) (Figura 7).
Figura 7 - Redução e conjugação da curcumina.

Redução e conjugação da curcumina. A curcumina após absorção por via oral, em parte é reduzida à
dihidrocurcumina, tetrahidrocurcumina e hexahidrocurcumina e em outra parte é conjugada com ácido
glicurônico. Fonte: Jäger et al. 2014.

Devido às características de absorção, instabilidade em meio fisiológico e rápido
metabolismo, a biodisponibilidade da curcumina em sua forma natural é muito baixa.
A máxima concentração de curcumina no plasma geralmente é observada entre 1 h
e 2 h após ingestão. Ensaios clínicos mostraram eficácia farmacológica em doses de
curcumina que excedem a ingestão diária normal. Estes estudos clínicos não
mostraram efeitos adversos com doses de até 12 g de curcumina (200 mg/kg de
peso corporal) por dia durante um período de 4 meses administrados via oral em
humanos (Esatbeyoglu et al., 2012). Uma das estratégias utilizadas para aumentar
sua biodisponibilidade é a utilização de adjuvantes que interferem nas suas vias
metabólicas, sendo a piperina uma das mais utilizadas. A piperina é um inibidor da
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glicorunidação hepática e intestinal, aumentando a biodisponibilidade da curcumina
(Shoba et al., 1998).
Nos últimos anos, várias formulações foram desenvolvidas, entre elas tabletes,
cápsulas, emulsões lipídicas, formulação lipossomal e nanoparticulas (Gupta et al.,
2013). Entre elas destaca-se o emprego de nanopartículas (Theracurmin®), uma
formulação feita a partir da mistura de curcumina com glicerina, goma ghatti e água,
seguida de moagem úmida e dispersão por homogeneização de alta pressão, que
permite melhor absorção e melhor biodisponibilidade da curcumina após ingestão
por via oral. O produto Theracurmin® (Theravalues Corporation, Tókio, Japão) foi
utilizado previamente em ensaios clínicos tanto em voluntários sadios quanto em
pacientes com câncer, mostrando melhor absorção e biodisponibilidade com perfil
adequado de segurança, possibilitando o uso de doses de 2 g e 4 g/dia (contendo
apenas 200 mg e 400 mg de curcumina, respectivamente), doses essas bem mais
baixas

do

que

as

anteriormente

empregadas

em

outras

apresentações

farmacológicas (Kanai et al., 2012; Kanai et al., 2013; Kurita, Makino, 2013).
A curcumina pode ativar mecanismos antioxidantes pela estimulação do fator de
transcrição nuclear factor-erythroid-2-related factor 2 (Nrf2), que atua regulando
vários genes que codificam antioxidantes intracelulares, citoprotetores e proteínas
de desintoxicação (Scapagnini et al., 2011; Chandran, Goel, 2012). Ela também
possui ação anti-inflamatória ao inibir a produção de citocinas como interleucinas
(IL)-1, IL-2, IL-8, IL-12, fator de necrose tumoral alfa (TNF-alfa), quimiocinas,
moléculas de adesão e fatores de crescimento. Isto ocorre devido à capacidade da
curcumina inibir a via de sinalização do NFB e outras vias pró-inflamatórias,
incluindo COX-2, AP-1, Egr-1, STAT e MAP quinases (Scapagnini et al., 2011;
Chandran, Goel, 2012). Sua ação antitumoral se atribui aos efeitos sobre fatores de
transcrição, moléculas de adesão, indução de genes responsáveis por apoptose e
reguladores da angiogênese e moléculas de sinalização celular, inibindo a ativação
da transcrição de genes que contribuem para tumorigênese, proliferação celular e
angiogênese, como NFB e AP-1, diminuindo a expressão de COX-2, Bcl-2 e Bcl-xL
(Goel et al., 2008). Recentes estudos mostraram resultados animadores do
tratamento com curcumina em pacientes com nefrite causada por lúpus eritematoso
sistêmico, pacientes com artrite reumatoide e pacientes com neoplasia colorretal
(Caroll et al., 2011; Chandran, Goel, 2012; Khajehdehi et al., 2012). Além destes

41

efeitos descritos, outros trabalhos demonstraram que a curcumina também pode
induzir o aumento de expressão de proteínas responsáveis pelo dobramento
proteico, atuando como chaperona química facilitadora do dobramento e secreção
de proteínas mutantes (Filippo et al., 2006; Norez et al., 2006; Albuquerque et al.,
2012; Maiti et al., 2014; Ferreira et al., 2016).
Nos últimos anos, houve crescente interesse sobre a curcumina e seus metabólitos,
sendo atualmente explorado pela literatura quais dentre seus efeitos descritos se
devem à curcumina propriamente dita ou à tetrahidrocurcumina, seu principal
metabólito (Figura 8) (Aggarwal et al., 2014).

Figura 8 - Alvos moleculares da curcumina e tetrahidrocurcumina.

Alvos moleculares de maior atividade de curcumina versus tetrahidrocurcumina. Em amarelo alvos
moleculares onde a curcumina é mais efetiva que a tetrahidrocurcumina. Em branco alvos
moleculares onde a tetrahidrocurcumina é mais efetiva que a curcumina. Em azul alvos moleculares
onde a curcumina interage, mas não a tetrahidrocurcumina. Em Fonte: Aggarwal et al. 2014.
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1.4 O paciente estudado e os diagnósticos de deficiência do FH e lúpus
eritematoso sistêmico (LES)
Nosso grupo estudou um paciente do sexo masculino (EYS) descendente de família
japonesa e filho de pais consanguíneos primos de primeiro grau. Aos 2 anos e 8
meses de idade, apresentou pneumonia complicada com derrame pleural bilateral,
com

internação

em

unidade

de

terapia

intensiva,

sendo

tratado

com

antibioticoterapia e drenagem torácica bilateral, com boa recuperação. Poucos
meses após, ele apresentou novo episódio de pneumonia com internação em
unidade de terapia intensiva com necessidade de ventilação invasiva, recebendo
tratamento com boa recuperação e alta hospitalar após três semanas. Na ocasião, o
paciente não apresentava atividade hemolítica detectável mediada tanto pela Via
Clássica como pela Via Alternativa, além de níveis muito baixos de C3. Ao analisar a
concentração plasmática de várias proteínas do Sistema Complemento no soro do
probando, foram observados níveis normais de FI e properdina, contudo baixos
níveis de FH e FB no soro, associados à redução de C3, sugerindo desregulação da
Via Alternativa, acompanhado ainda por baixos níveis de C9 devido ao consumo
excessivo dessa proteína (Falcão et al., 2008) (Tabela 3). Na mesma época também
foram avaliados os soros dos familiares. O pai apresentou níveis baixos de FH, mas
com atividade hemolítica dependente de Complemento normal. A mãe apresentou
50% da concentração de FH normal no soro e baixos níveis de C3, FI e FB, sendo
esta redução a provável causa da diminuição da atividade hemolítica para a Via
Alternativa encontrada no seu soro. Além disso, sua irmã também apresentou
redução de 50% da concentração de FH no soro com atividade hemolítica
dependente de Complemento normal (Tabela 3).
Em 2015, o paciente então com 18 anos de idade, foi convidado para o presente
estudo após aprovação pela CEP. Em anamnese à admissão no protocolo, o
paciente referia que após as duas internações pregressas, não tivera mais infecções
graves. Após a segunda internação, iniciou uso de amoxicilina profilática, utilizada
até os 10 anos de idade. Teve episódio de varicela aos 6 anos de idade, sem outras
complicações. Referia na ocasião da anamnese admissional, que há cerca de 4
anos apresentava lesão de pele em face que piorava à exposição solar, e há cerca
de 3 anos lesão de pele cervical posterior e peitoral, persistentes.
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Tabela 3 - Atividade hemolítica mediada pelo Sistema Complemento e dosagens de
proteínas do Complemento no paciente e em seus familiares.
Componente

ESY

Pai

Mãe

Irmã

Valor de referência

VC (%)

0

127,5

77,2

119,6

56-192

VA (%)

0

117,5

49,2

82,2

71-171

C3 (µg/ml)

<<

963,5

382,6

1271,1

800-1900

C4 (µg/ml)

467,7

807,3

514,4

615,5

450-600

FH (µg/ml)

16,8

190,9

140,5

143,6

242-759

FI (µg/ml)

51,6

52,2

23,6

ND

39-100

FB (µg/ml)

<<

105,9

62,4

ND

74-286

Properdina (µg/ml)

12

ND

ND

ND

13-38

C9 (µg/ml)

5,6

38,5

33,5

30

22-35

Atividade hemolítica mediada pelo Sistema Complemento não foi detectada no paciente ESY e os
níveis de C3, FB e C9 encontrados foram muito baixos em provável consequência da deficiência
de FH. Pai, mãe e irmã apresentaram baixos níveis de FH. A mãe apresentou também baixos
níveis de C3, FI e FB, com diminuição da atividade hemolítica pela Via Alternativa do
Complemento. Pai e irmã, apesar da redução da concentração de FH no soro, apresentaram
atividade hemolítica dependente de Complemento normal. VC: Via Clássica, VA: Via Alternativa,
<<: concentrações abaixo da resolução do método. ND: não determinado. Fonte: Falcão et al.
2008.

Nos últimos 2 anos, o paciente vinha apresentando episódios de dor articular, cerca
de 2-3 vezes ao ano nas articulações: cotovelo direito (restrição da extensão e
inchaço), tornozelo direito (inchaço, com duração de cerca de 5 dias, com melhora
com anti-inflamatórios não esteroides - AINE) e 4o dedo da mão direita (inchaço e
vermelhidão por cerca de 4-5 dias, com melhora com AINE), não simultâneas. Em
ocasião que apresentara sintoma articular, foi realizado USG da articulação do
cotovelo,

que

documentou

sinovite

com

pequeno derrame

articular,

com

espessamento sinovial nas fossas olecranianas e com bolsa olecraniana de aspecto
normal. O paciente também reportou avaliação pregressa para alérgenos, positiva
para ácaro, barata, pó e pigmentos de tinta.
O paciente fora avaliado para as concentrações dos auto-anticorpos apenas mais
recentemente e ao início da realização deste projeto com FAN Hep2 (fator antinúcleo), anti-DNA, ANCA (anticorpos anti-citoplasma de neutrófilos), anti-JO1 (antihistidil T-RNA sintetase), anti SCL-70 (anti-topoisomerase I), anti-RNP-SM, anti-SM,
anti-Ro, anti-La, IgG anti-cardiolipina, IgM anti-cardiolipina e Fator reumatoide, com
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os títulos positivos listados na Tabela 4, sendo então diagnosticado lúpus pelos dois
critérios de classificação mais utilizados:
- classificação American College of Rheumatology (ACR) (Hochberg, 1997) (Anexo
A): eritema malar, fotossensibilidade, artrite não erosiva, FAN, anti-SM e
anticardiolipina (IgG ou IgM).
- classificação Systemic Lupus International Classification Criteria (SLICC) (Petri et
al., 2012) (Anexo B): lúpus cutâneo agudo, lúpus cutâneo crônico, sinovite, FAN,
anti-SM e baixos níveis de C3.
Apesar dos baixos níveis de C3 serem secundários à deficiência de FH, o paciente
apresentava 6 dos 11 critérios de classificação pela ACR e também preenchia 3
critérios clínicos e 3 critérios imunológicos pela classificação SLICC. A sensibilidade
e especificidade dos critérios ACR para lúpus pediátrico são de 96% e 100%,
respectivamente (Ferraz et al., 1994).

Tabela 4 - Auto-anticorpos encontrados no paciente.
Auto-anticorpo

resultado

FAN Hep2

1:1280

anti- RNP-SM (referência <15 U/ml)

>200 U/ml

anti-SM (referência <15 U/ml)

42,8 U/ml

anti-Ro (referência <15 U/ml)

>200 U/ml

anti-La (referência <15 U/ml)

35,92 U/ml

IgG anti-cardiolipina (referência <10 GPL/ml)

21,58 GPL/ml

IgM anti-cardiolipina (referência <7 MPL/ml)

26,11 MPL/ml

Fator reumatoide (referência <14 U/mL)

219,2 U/ml

Auto-anticorpos encontrados no paciente, entre parênteses seus valores de referencias e os
resultados das quantificações.

Ao início do protocolo o paciente ESY apresentava sinais vitais e exame físico
dentro da normalidade, exceto pelas lesões de pele em face predominante em
região malar e nasal (hiperemiada, levemente edematosa e finamente descamativa),
e em região cervical posterior e tórax anterior (hiperemiadas com hiperqueratose e
escoriações), com baixo escore de atividade do lúpus, totalizando 4/105 na
classificação de Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index (Anexo C).
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1.4.1 A deficiência de FH e a mutação Arg127His do paciente
O perfil das proteínas do Complemento para a família do probando indicou um
padrão de herança autossômica recessiva (Falcão et al., 2008). O cRNA de FH do
paciente foi sequenciado e uma mutação de simples troca de nucleotídeo
CG453TCA453T foi encontrada, responsável pela troca de códon de Arg127His na
molécula de FH deste paciente, seguindo um padrão de herança autossômica
recessiva confirmado pela heterozigose dos pais para tal mutação (Falcão et al.,
2008). A Arg127 da molécula de FH é essencial para a secreção desta proteína por
fibroblastos. Nosso grupo demonstrou em experimento realizado in vitro, que a
mutação encontrada no FH (Arg127His) do paciente ESY causava a retenção da
proteína mutante no retículo endoplasmático (Albuquerque et al., 2012).

1.4.2 Efeito chaperona e a ação da curcumina em cultura de fibroblastos do paciente
A manutenção do proteoma nas células eucariotas requer uma organização
equilibrada entre síntese, dobramento, degradação e tráfico proteico. Nos seres
humanos, mais de 2000 genes estão integrados nesse processo funcional
(Morimoto, Cuervo, 2009; Lindquist, Kelly, 2011). Esse processo também pode ser
influenciado por características individuais de cada proteína, onde cada uma delas
possui cinética e termodinâmica de dobramento particulares com distintas
capacidades de agregação (Lindquist, Kelly, 2011; Noack et al., 2014). As doenças
causadas por mal dobramento proteico podem ser causadas por desequilíbrio desse
sistema, pelo estresse e sobrecarga do reticulo endoplasmático (Park, Ozcan, 2013),
ou decorrente de mutações no DNA ou no RNAm responsável pela produção da
proteína, causando substituições de aminoácidos, deleções ou interrupções
precoces da formação da cadeia polipeptídica. Essas mutações podem ter como
consequência a degradação proteica, retenção intracelular da proteína, ou mal
acoplamento da proteína na membrana plasmática (Noack et al., 2014). O mal
funcionamento ou a sobrecarga desse aparato pela formação excessiva de
proteínas mal dobradas recai sobre o retículo endoplasmático, organela responsável
pela síntese e maturação de proteínas secretadas e de membrana (Park, Ozcan,
2013; Noack et al., 2014). O estresse do retículo endoplasmático ativa um
mecanismo adaptativo de proteção e auto-regulação conhecido por unfolded protein
response (UPR), que quando desregulado favorece o surgimento de doenças como
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diabetes tipo II, doenças neurodegenerativas e obesidade, entre outras (Park,
Ozcan, 2013; Lee, Ozcan, 2014). O equilíbrio desses sistema depende de um
aparelho celular onde chaperonas, muitas delas conhecidas como Heat Shock
Proteins, ligam-se a enzimas, transportadores, receptores e canais iônicos para
corrigir o dobramento proteico e retificar o trânsito celular das proteínas. Entre elas,
podemos citar: Hsp100 (ClpB), Hsp70/110 (DnaK), Hsp60 (GroEL), Hsp90 (HtpG),
Small-Hsps, J-Proteins (Mattoo, Goloubinoff, 2014). Elas exercem um papel
regulador e de controle de qualidade, mantendo o equilíbrio entre produção e
armazenagem (ou retenção e degradação das proteínas inadequadas), e
mobilização, transporte e liberação das proteínas produzidas (Gidalevitz et al.,
2013). Pela atuação dessas chaperonas moleculares, o dobramento proteico
adequado converte cadeias lineares de polipeptídios em estruturas tridimensionais
de baixa conformação energética. A sequência de aminoácidos de cada proteína
contém a informação que indica a estrutura nativa e caminho para atingir sua
conformação terciária. A estrutura terciária pode envolver ligações covalentes em
forma de pontes dissulfeto entre dois resíduos de cisteína. Esse processo pode
ocorrer de forma espontânea em condições específicas (Anfinsen, 1973), mas em
situações de estresse requer que chaperonas acelerem e controlem esse processo,
de acordo com as demandas fisiológicas do indivíduo. Nessas condições, os
polipeptídios corretamente dobrados têm as porções hidrofóbicas de seus
aminoácidos voltadas para o interior da molécula, ao passo que os componentes
hidrofílicos voltam-se para o exterior. Isto possibilita solubilidade em meio aquoso e
impede agregação espontânea (Dobson, 2003). A partir do conhecimento de que
algumas substâncias exógenas podem atuar como chaperonas e exercer esse papel
de facilitação e regulação do tráfico celular de proteínas (Noack et al., 2014), ainda
que por vias não completamente compreendidas, muitos estudos têm se dedicado a
intervir nessas vias biológicas para o tratamento de doenças de mal dobramento
com uso de chaperonas químicas e farmacológicas. Chaperonas químicas são
substâncias que podem interferir no transporte proteico celular, como o 4-ácido
fenilbutírico, ácido tauro-ursodeoxicólico, betaína (Roth et al., 2012) e curcumina
(Albuquerque et al., 2012). Chaperonas químicas são moléculas artificialmente
desenvolvidas com sítios específicos de ligação, com intenção de substituir
moléculas nativas defeituosas e assim retificar o tráfico intracelular de proteínas.
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Atualmente várias delas estão sendo desenvolvidas e testadas em ensaios clínicos
(Suzuki, 2013; Esposito et al., 2016) para tratamento de doenças relacionadas ao
mal dobramento proteico.
Uma vez que a mutação encontrada no paciente ESY causava a retenção da
proteína mutante no retículo endoplasmático, a cultura de fibroblastos do paciente foi
tratada com as chaperonas químicas ácido fenilbutírico e curcumina, e ambas
promoveram aumento de secreção do FH mutante (Albuquerque et al., 2012).
Apesar da mutação encontrada no FH, uma vez secretada a proteína com auxílio
dessas chaperonas químicas, foi demonstrado que sua atividade funcional não era
afetada. Dentre estas duas substâncias com ação de chaperonas, a curcumina
mostrou-se mais promissora devido a maior indução de secreção de FH, quando
comparada ao ácido fenilbutírico (Albuquerque et al., 2012).

1.5 LES e deficiência de proteínas do Sistema Complemento
O LES é uma doença de caráter autoimune, com produção de auto-anticorpos
contra constituintes do núcleo celular como DNA, histonas e ribonucleoproteínas. É
uma doença multissistêmica, com deposição de imunocomplexos em vários órgãos,
principalmente nos rins, articulações e pele, provocando inflamação, dano tecidual e
uma gama variada de manifestações clínicas e alterações laboratoriais, que juntos
compõem seus critérios diagnósticos (Liu, Ahearn, 2007; Ippolito et al., 2011;
Grammatikos, Tsokos, 2012; Petri et al., 2012). Em 1982 os critérios de classificação
para LES foram definidos pelo American College of Rheumatology (ACR) (Tan et al.,
1982), e posteriormente revisados em 1997 (Hochberg, 1997) (Anexo A). Em 2012,
o Systemic Lupus Collaborating Clinics (SLICC) (Petri et al., 2012), definiu e validou
um novo critério de classificação, sendo considerado para definição de LES a
presença de 4 em um total de 17 critérios, sendo pelo menos um critério clínico e um
critério imunológico ou a presença de nefrite lúpica classificada por biópsia renal na
presença de auto-anticorpos fator anti-núcleo (FAN) ou anti-DNA positivos (Anexo
B) (Petri et al., 2012). Como já se definia na classificação anterior, os critérios
diagnósticos são cumulativos e não necessitam estar presentes simultaneamente. A
incidência de LES varia de 1-10 por 100.000 indivíduos por ano, com prevalência
variando entre 20 e 70 por 100.000. A doença predomina em mulheres em idade
fértil (proporção homem:mulher de 1:9), com uma incidência maior em afro-
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americanas, mas pode acometer ambos os sexos em qualquer idade (McCarty et al.,
1995; Fernandez et al., 2007; Pons-Estel et al., 2010). A doença iniciada antes dos
16 anos de idade representa 15-20% dos casos de LES, apresenta evolução mais
grave e maior incidência de nefrite, alterações hematológicas, fotossensibilidade,
eritema malar e úlceras de mucosa. A doença iniciada antes dos 5 anos de idade é
extremamente rara, e quando presente, deve levantar suspeita sobre condições
genéticas e imunodeficiências predisponentes para LES (Papadimitraki, Isenberg,
2009; Malattia, Martini, 2013; Morgan et al., 2013; Choi et al., 2015; Tarr et al.,
2015). Uma das condições genéticas mais relacionadas ao LES é a deficiência dos
fatores da Via Clássica do Sistema Complemento (Macedo, Isaac, 2016),
principalmente a deficiência de C1q (90-93%), C1r/C1s (50-57%), C4 (75%) e C2
(10%) (Walport et al., 1998; Pickering et al., 2000; Barrila-La Barca, Atkinson, 2003;
Kallel-Sellami et al., 2007). Turley et al. avaliaram uma série de 77 pacientes
deficientes de componentes do Sistema Complemento e encontraram lúpus ou
síndrome clínica semelhante a lúpus em 37% dos pacientes com deficiências da Via
Clássica (Turley et al., 2015). Considerando a amostra de pacientes portadores de
lúpus, cerca de 1% tem deficiência homozigota de componentes do Sistema
Complemento (Walport et al., 1997). No lúpus juvenil, a deficiência de componentes
da Via Clássica do Complemento responde por cerca de 8% em amostra
selecionada de pacientes brasileiros (Jesus et al., 2011) e 20% em amostra
selecionada de pacientes indianos (Bhattad et al., 2015). A associação de LES com
deficiência de fatores da Via Alternativa é extremamente rara, resumindo-se a
poucos relatos de casos. A associação de deficiência de FH e lúpus apresentada
aqui neste trabalho pelo paciente ESY é incomum, havendo apenas outros dois
casos descritos na literatura (Brai et al., 1988; Fijen et al., 1996), sendo um deles
associado também à deficiência do componente C2 da Via Clássica, e o outro com
deficiência associada de C2, C4 e C1q, não permitindo concluir nestes casos
relatados que a deficiência de FH per se fosse uma causa predisponente do LES.

1.6 Justificativa
O paciente ESY apresenta deficiência de FH associada ao LES, com descrição de
grande morbidade associada à susceptibilidade a infecções graves principalmente
na infância e com um risco potencial de desenvolvimento de doença renal. Em
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estudo prévio realizado em cultura de fibroblastos do paciente, foi demonstrado que
a mutação apresentada Arg127His causa acúmulo do FH no retículo endoplasmático
e retardo na sua secreção. Estes mesmos fibroblastos tratados in vitro com
curcumina, aumentaram a secreção do FH mutante, o qual por sua vez manteve
preservada sua função reguladora do Sistema Complemento. Dado que in vitro a
curcumina melhorou a secreção do FH mutante por fibroblastos do paciente,
especulou-se que este poderia ser um tratamento alternativo promissor para a
deficiência de FH no paciente EYS, podendo aumentar os níveis de FH no soro e
eventualmente regular a Via Alternativa do Sistema Complemento do paciente,
diminuindo as infecções recorrentes e atuar retardando potenciais complicações
dessa deficiência. Em modelo murino de lúpus, a curcumina foi capaz de reduzir o
nível de proteinúria e os níveis séricos do auto-anticorpo anti-DNA IgG, com redução
da deposição de imunocomplexos nos glomérulos (Lee et al., 2013). Em pacientes
com nefrite lúpica, a suplementação oral de curcumina proporcionou redução da
proteinúria e da hematúria, e diminuição da pressão sistólica (Khajehdehi et al.,
2012). Como este último estudo mostrou boa tolerância e segurança no uso da
curcumina, com benefício para estes pacientes, e dado o baixo grau de atividade da
doença lúpica no paciente ESY, o diagnóstico de LES ao início do protocolo não foi
considerado um impedimento para o tratamento da deficiência de FH com a
curcumina.
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2 HIPÓTESE E OBJETIVOS DO TRABALHO

2.1 Hipótese
A curcumina utilizada de forma regular por via oral poderia funcionar como
chaperona química, a exemplo do que foi documentado com cultura de fibroblastos
do paciente ESY in vitro. Ao administrá-la ao paciente, o transporte do FH mutante
poderia ser retificado, e os níveis séricos de C3 e a funcionalidade da Via Alternativa
do Complemento poderiam eventualmente ser normalizados.

2.2 Objetivo geral
Avaliar a eficácia do tratamento com Theracurmin® em aumentar a secreção e os
níveis séricos de FH mutante no paciente EYS.

2.3 Objetivos específicos
Avaliar se o tratamento com Theracurmin® seria capaz de aumentar a concentração
de FH mutante, FB e C3 no soro do paciente.
Monitorar a função renal, a resposta imunológica e a tolerância ao Theracurmin® ,
bem como o surgimento de efeitos colaterais avaliados por meios clínicos e
laboratoriais.
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3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

Figura 9 - Delineamento experimental deste trabalho.

Delineamento experimental: acima linha de planejamento terapêutico. Abaixo as frentes de avaliação
do paciente durante o tratamento experimental com Theracurmin®: exame clínico global, exames em
soro e plasma, exames em urina e biópsia de pele com lesão.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Avaliação do paciente
A medicação foi obtida da Theravalues Corporation, companhia japonesa sediada
em Tókio, entregue por correio em embalagem opaca de 1 kg, e então aliquotada
em envelopes de 2 g também opacos. Após dose inicial feita sob monitorização
médica, os envelopes foram dispensados ao paciente para uso regular conforme
protocolo. O paciente foi submetido a avaliação clínica nos seguintes dias de
protocolo: D1, D10, D72, D93, D113, D136, D147 e D201, correspondentes às datas
e aos eventos ocorridos durante o seguimento, listados na Tabela 5. Neste estudo,
foram feitas as avaliações laboratoriais de ureia, creatinina, sódio, potássio, cálcio,
fósforo, magnésio, cloro, transaminase oxalacética, transaminase pirúvica, perfil
lipídico, proteínas totais e frações, proteína C-reativa, hemograma, concentração e
classes de imunoglobulinas, detecção e títulos de auto-anticorpos, C3, C4, urina tipo
I, proteinúria isolada, microalbuminúria isolada, creatinina de urina isolada, beta-2
microglobulina isolada, realizados no Instituto da Criança e Laboratório Central do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
A avaliação seriada dos títulos de auto-anticorpos ao longo do tratamento
experimental, foi realizada no momento inicial (D1) pré-tratamento, em vigência de
tratamento com 2 g (D10) e em tratamento com 4 g (D113), por cortesia do
Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do Laboratório Fleury.
A dosagem de C2 por imunodifusão radial e dosagem de C1q por imunonefelometria
foram realizadas no soro do paciente no momento inicial (D1), por gentileza do
Hospital Israelita Albert Einstein em parceria com o Laboratório Internacional Cerba
(Espanha) com a colaboração do Dr Cristóvao L. P. Mangueira.
Os exames de ecocardiograma, USG articular (cotovelo direito) e Raio-X de
articulação de cotovelos bilateralmente, foram todos realizados no setor de
Radiologia do Instituto da Criança HCFMUSP. A avaliação oftalmológica do paciente
foi feita gentilmente pelo oftalmologista Dr. Luiz Carlos Ferreira de Sá, no Instituto da
Criança, HC-FMUSP.

4.1.1 Pré-tratamento
Avaliação inicial, clínica e laboratorial (Figura 9).
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4.1.2 Avaliação da primeira dose
Administração oral de dose de 2 g de Theracurmin® diluído em água (apresentação
em pó, correspondente a 200 mg de curcumina), seguida por determinação da
concentração plasmática de curcumina em relação ao tempo zero (imediatamente
antes da dose) e em 30 min, 60 min, 90 min, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h e 24 h após a
dose (curva de Theracurmin® 2 g), e avaliação comparativa com os níveis séricos
de FH alcançados nos mesmos horários.

4.1.3 Manutenção
Tratamento com 2 g de Theracurmin® administrada em uso contínuo de 12 em 12 h,
e avaliação de tolerância ao tratamento por parâmetros clínicos e laboratoriais.

4.1.4 Avaliação do aumento de dose
Administração de dose de 4 g de Theracurmin® (correspondente a 400 mg de
curcumina), seguida por determinação da concentração plasmática de curcumina em
relação ao tempo zero (imediatamente antes da dose) e 30 min, 60 min, 90 min, 2 h,
4 h, 6 h, 8 h, 12 h e 24 h após a dose (curva de Theracurmin® 4 g), e avaliação
comparativa com os níveis séricos de FH alcançados nos mesmos horários.

4.1.5 Aumento da dose e manutenção
Tratamento com Theracurmin® 4 g administrada em uso contínuo de 12 em 12 h, e
avaliação de tolerância ao tratamento por parâmetros clínicos e laboratoriais.

4.1.6 Interrupção do tratamento
Suspensão do tratamento com Theracurmin® com seguimento clínico e avaliação
laboratorial do paciente. Biópsia de pele para análise comparativa.

Tabela 5 - Linha do tempo de execução do protocolo.
Data

07/abr

16/abr

17/jun

08/jul

13/jul

22/jul

28/jul

20/ago

31/ago

24/out

Dia

D1

D10

D72

D93

D98

D107

D113

D136

D147

D201

Theracurmin®

2g

2g

2g

2g

2g

4g

4g

Interrupção

sinusite

artrite

caxumba

Evento
Aderência

má aderência

hidroxicloroquina

exposição solar
excessiva e artrite
má aderência

Na coluna à esquerda: Data (referente ao ano de 2016); Dia (correspondência entre a data e o dia de protocolo);
®
Theracurmin® (Theracurmin com dose apresentada nesta tabela, administrada de 12 em 12 h; interrompido o uso de
Theracurmin® em 20/08, e em 31/08 foi introduzido o tratamento com hidroxicloroquina); Evento (intercorrência clinica
ou evento reportado ao longo do protocolo); Aderência (aderência reportada pelo paciente em relação ao uso da
medicação. No primeiro evento de má aderência, foi reportado o uso de Theracurmin apenas uma vez ao dia; no
segundo evento de má aderência foi reportado a interrupção do uso da hidroxicloroquina por 10 dias, com retorno
espontâneo ao uso da medicação após piora do eritema malar.
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4.2 Microscopia óptica e Imunofluorescência
Foram realizadas biópsias de pele de lesão de pele crônica no tórax (região não
submetida à exposição solar) no início do protocolo e pós-tratamento, para avaliação
da dermatite e do impacto do tratamento na mesma. As biópsias foram analisadas
pelo serviço de Patologia Clínica (Laboratório de Dermatologia) do Hospital das
Clínicas, sendo elas: microscopia óptica (com conservação do fragmento em formol),
e imunofluorescência (com conservação do fragmento em meio de Michel)
empregando como anticorpos primários anti-IgA, anti-IgM, anti-IgG e anti-C3.

4.3 Avaliação de qualidade de vida
Considerando o paciente como portador de uma doença crônica (imunodeficiência)
que poderia interferir na qualidade de vida e que o tratamento poderia ter impacto
sobre a mesma, foi aplicado questionário de avaliação preenchido nas ocasiões D1
(pré-tratamento), D136 (durante tratamento com Theracurmin® 4 g de 12 em 12 h),
e D201 (após suspensão do tratamento com Theracurmin® e com 54 dias de
tratamento com hidroxicloroquina). O instrumento selecionado para a avaliação da
qualidade de vida foi o Pediatric Quality of Life Inventory 4.0 (PedsQL 4.0) (Varni et
al., 2001; Klatchoian et al., 2008) validado para o português do Brasil, com o uso de
da versão que se aplica ao adolescente (13 a 18 anos) e aos pais. O questionário
inclui quatro domínios que abrangem saúde e disposição física, aspectos
emocionais, aspectos sociais, e desempenho escolar, distribuídos em 23 itens,
questionados em escala Likert de cinco pontos (0 - nunca, 1 - quase nunca, 2 - às
vezes, 3 - frequentemente e 4 - quase sempre), com soma da pontuação variando
entre zero e 92, admitindo-se que a menor pontuação corresponde a melhor a
qualidade de vida.

4.4 Avaliação da concentração plasmática de curcumina, curcumina e
tetrahidrocurcumina glicorunidada
A avaliação do nível plasmático de curcumina foi realizada por Dr Nilo J. C Duarte,
Persio A. R. Ebner, Paschoalina Romano e Vinicius M. Rezende, no Laboratório
Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em sangue
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venoso periférico coletado em EDTA, centrifugado a 4000 rpm por 10 min, e
armazenado a 70 ºC negativos, para posterior processamento. O método utilizado foi
a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) acoplada à espectrometria de
massas, com ionização realizada no modo de ionização positiva (UPLC-MS/MS). O
equipamento utilizado foi o Acquity® (Waters Corporation, Milford, Massachusetts).
As amostras, calibradores e padrão interno em plasma foram precipitados e a
extração líquido-líquido (50 µL de amostra de plasma, calibradores e controles foram
desproteinizados com sulfato de zinco 0,1 M em água e metanol (20%) e
acetonitrila), centrifugados em 13.500 rpm por 8 min, e os sobrenadantes (10 µL)
foram injetados no sistema cromatográfico. Combinações precursor > produto, de
relação massa/carga (m/z 369,1 > 177 e m/z 369.1 > 285), foram usadas para
quantificar a curcumina e padrão interno (IS curcumina deuterada-d6, m/z 375 >
180). Os padrões de referência de curcumina (1 g) e curcumina deuterada-d6 (5
mg), com pureza superior a 95% foram adquiridos da empresa Toronto Research
Chemicals Inc, Toronto Canadá; e acetonitrila, metanol, acetato de amônia grau LCMS e ácido fórmico (99%) foram adquiridos da Sigma-Aldrich Co, Steinheim,
Alemanha. Para avaliação dos metabólitos formados, avaliamos a Curcumina após a
adição de Βeta glucoronidase e analisamos ainda a tetrahidrucurcumina (m/z 373,19
> 137 e m/z 373,19 > 94,0). O calibrador de tetrahidrucurcumina utlizado foi da
Sigma-Aldrich Co, Steinheim, Alemanha. O método apresentado foi avaliado de
acordo com a performance em precisão, coeficiente de variação intraensaio de 6,811,6%, coeficiente de variação interensaio de 4,9-6,5%, exatidão (com recuperação
obtida de 99,0-104,6%), linearidade (1021 ng/mL) e limite mínimo de detecção (0,13
ng/mL), com resultados adequados para detectar as concentrações da Curcumina e
seu metabólito. Não foi observado efeito matriz.

4.5 Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA)
A quantificação do FH mutante e FB séricos foi realizada por ELISA em nosso
laboratório empregando kits adquiridos da Abcam. Cada kit conta com: soluções
para diluição e lavagem, padrão para confecção da curva de calibração, placas já
contendo anticorpo primário para adição da amostra de soro diluída, anticorpo de
detecção biotinilado, anticorpo streptavidina peroxidase conjugado, substrato de
coloração, e solução para interrupção da reação, sendo recomendado no próprio kit
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o fator de diluição do soro e a leitura em absorbância de 450nm de comprimento de
onda. Para a quantificação do FH mutante foi utilizada a diluição de soro a 1:50.000.
Para a quantificação FB foi utilizada a diluição de soro 1:2.000.
A lipocalina associada a gelatinase neutrofílica (NGAL) é uma proteína considerada
biomarcador de lesão renal, e tem sua expressão aumentada em células tubulares
renais em decorrência de lesão renal aguda (Kuwabara et al., 2009). A quantificação
de NGAL foi realizada em amostras de urina ao longo de todo o protocolo em kit de
ELISA (Quantikine ELISA Human Lipocalin-2/NGAL da R&D Sistems código
DLCN20), no Laboratório de Investigação Médica LIM 36 do Instituto da Criança –
HCFMUSP.

4.6 Western Blot
A análise da presença do FH por Western Blot foi feita gentilmente pela doutoranda
Lazara Elena Santisteban Lores do nosso laboratório, empregando amostras de soro
do paciente, diluído 1:300 e submetido à separação proteica por eletroforese em gel
de SDS-PAGE em condições redutoras. Foram utilizados géis de 1,5 mm de
espessura, na concentração de 5% no gel de empilhamento e 10% no gel de
separação. As corridas eletroforéticas foram efetuadas a 120 V em temperatura
ambiente. Em seguida, as proteínas foram transferidas do gel para uma membrana
de nitrocelulose em sistema Mini-Trans-Blot-Cell (Bio-Rad Laboratories, Califórnia,
CA, Estados Unidos), por 75 min a 350 mA. Após a transferência, os sítios de
ligação inespecíficos na membrana foram bloqueados com leite desnatado a 10%,
overnight a 4 ºC. Após três lavagens com PBS com 0,05% de Tween 20 (PBS-T), a
membrana foi incubada por 1 h em temperatura ambiente com anticorpo anti-FH
humano produzido em cabra (Complement Technology, Texas, TX, Estados Unidos)
diluído 1:5.000 em leite desnatado a 10%. Após nova lavagem foi adicionado
anticorpo anti-cabra conjugado à peroxidase, produzido em coelho (Complement
Technology, Texas, TX, Estados Unidos) diluído a 1:10.000 em leite desnatado a
10%. Para a revelação, a membrana foi incubada com o kit de substrato
quimioluminiscente (SuperSignal®, Thermo Scientific) e exposta ao filme de alta
sensibilidade HyperfilmTM (GE Healthcare, Reino Unido) até atingir a intensidade
adequada, empregando-se revelador e fixador da KODAK.
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4.7 Quantificação da concentração sérica de interleucinas
Os níveis séricos de IL-1beta, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70 e TNF-alfa foram
quantificados no Laboratório de Investigação Médica (LIM 56) da Dermatologia por
gentileza do Prof. Dr Dewton de Moraes Vasconcelos, utilizando-se o sistema de
ensaio com microesferas fluorescentes (Cytometric Bead Array – CBA – BD,
Estados Unidos) seguindo a metodologia sugerida pelo fabricante. Esta técnica
emprega uma mistura de 6 esferas de poliestireno, de intensidades de fluorescência
discretas e distintas, recobertas com anticorpos específicos para as citocinas
humanas detectadas no canal de fluorescência 3 (FL-3) ou fluorescência 4 (FL-4).
Essa metodologia permite a avaliação simultânea de diversas citocinas de interesse
no mesmo ensaio, empregando pequenos volumes de amostra. Para aquisição dos
dados, o aparelho foi ajustado utilizando o BD FACSComp Software e o BD
Calibrate Beads. Os valores correspondentes à intensidade média de fluorescência
FL-2 na escala logarítmica foram utilizados como a unidade de análise semiquantitativa para cada citocina analisada.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO:

5.1 Avaliação global do efeito do tratamento no paciente
Na Tabela 4 apontada em Material e Métodos, estão apresentadas as datas e o dia
correspondente do protocolo, bem como as intercorrências infecciosas e a má
aderência ao uso do medicamento reportada pelo próprio paciente. ESY apresenta a
associação de deficiência de FH e lúpus. Durante o protocolo, o paciente apresentou
episódios de artrite, à semelhança dos episódios que havia reportado previamente
em anamnese inicial, sem necessidade de intervenção terapêutica. Apresentou
episódio de sinusite avaliado no D72 tratado com antibiótico amoxicilina-clavulonato,
episódio de caxumba reportado no D98 (em época que fora documentada epidemia
viral de caxumba em São Paulo), e piora da dermatite relacionada à exposição solar
indevida, avaliada no D136. O paciente não reportou nenhum efeito adverso com o
uso de Theracurmin®, em concordância com a literatura, que reporta boa tolerância
ao seu uso com baixa incidência de efeitos colaterais (Kanai et al. 2012, Kanai et al.
2013).

5.1.1 Avaliação laboratorial
Considerando a avaliação laboratorial do paciente, podemos concluir que o paciente
não apresentou alterações eletrolíticas e gasométricas significativas ao longo de
todo protocolo, sendo notada apenas a queda do lactato após a introdução de
hidroxicloroquina, iniciada no D147 (Tabela 6).
A proteína C-reativa (PCR) é uma proteína de fase aguda, sendo um marcador
inespecífico de inflamação sistêmica (Pepys, Hirschfield, 2003; Amalraj et al., 2017).
A avaliação de PCR no soro do paciente ao longo do protocolo, revelou aumento
deste marcador para 5,11 mg/dl durante o episódio de sinusite avaliado no D72. Seu
valor no início do protocolo foi de 2,18 mg/dl, apresentando queda posterior até
0,9mg/dl, e depois voltando a subir no final do protocolo, após retirada do tratamento
experimental (Tabela 7). O uso de curcumina pode, pelos seus efeitos antiinflamatórios, levar à queda da PCR, como já foi demonstrado em estudos em
pacientes com artrite reumatóide ativa (Chandran, Goel, 2012; Amalraj et al., 2017).
Os índices hematimétricos não apresentaram alterações significativas ao longo do
protocolo, exceto pela porcentagem de eosinófilos discretamente aumentada, com
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valores que oscilaram ao longo do protocolo, e com um aumento um pouco maior
após suspensão do tratamento experimental com Theracurmin ® (Tabela 8). A
contagem de eosinófilos é aumentada em pacientes atópicos, e foi observada no
paciente ESY, que referia alergia pregressa a ácaro, barata, pó e pigmentos de tinta.
Apesar de a curcumina demonstrar in vitro propriedades anti-inflamatórias e inibir
respostas alérgicas, em ensaio clínico com pacientes com asma atópica persistente,
a suplementação com 1 g de curcumina (cápsulas de curcumina - Sabinsa
Corporation, New Jersey, USA) duas vezes por dia não afetou significativamente: o
volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) pós-broncodilatador, o uso
de broncodilatador de resgate, a dose de corticosteróide inalado, os níveis de IgE
sérica e de eosinófilos sanguíneos nestes pacientes (Kim et al., 2011).
A função hepática e o perfil lipídico do paciente mantiveram-se dentro da
normalidade ao longo de todo o protocolo (Tabela 9).
O perfil eletroforético de proteínas do paciente mostrou apenas um leve aumento da
fração gama desde a avaliação inicial, mas sem, contudo, configurar um pico
monoclonal. Esse perfil não foi alterado pelo tratamento com Theracurmin® ou pela
suspensão do mesmo (Tabela 10). Fijen et al. (1996) em caso relatado de
deficiência de FH associado a lúpus (com concentração sérica de C2 também
reduzida), também descreveu o mesmo achado em relação ao aumento da
concentração de gamaglobulina na sua paciente.
A concentração de imunoglobulinas do paciente ESY mostrou-se alterada desde a
avaliação inicial, com aumento da concentração das classes de imunoglobulinas IgA,
IgM e IgE, sendo provavelmente o aumento de IgA e IgM decorrente de um efeito
imunológico compensatório pela deficiência de C3 apresentada pelo paciente. O
aumento da concentração sérica de IgE é descrito em processos alérgicos, e o
paciente referia investigação pregressa com alergia documentada à ácaro, barata,
pó e pigmentos de tinta. Um efeito digno de nota ao longo do protocolo foi a queda
dos níveis de IgE do paciente, mas ainda mantendo valores muito acima da
normalidade (Tabela 11).
Para avaliar o efeito do uso de Theracurmin® sobre o quadro alérgico previamente
descrito pelo paciente, os títulos de IgE especificas contra barata, poeira, e ácaros
Dermatophagoides farinae e Blomia tropicalis, foram também determinados em três
momentos distintos: pré tratamento, em uso de Theracurmin® 2 g (D10) e em uso de
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Theracurmin® 4 g (D113). Os títulos de IgE específica para barata foram negativos
nas três amostras. Os títulos do IgE específica para poeira e Dermatophagoides
farinae pemaneceram muito elevados nas três coletas. Os títulos de IgE específica
para Blomia tropicalis, diminuíram ao longo do tratamento, mas ainda permanecendo
em valores altos (Tabela 12). Kim et al. (2011) em ensaio clínico com pacientes com
asma atópica persistente suplementados com 1 g de curcumina (cápsulas de
curcumina - Sabinsa Corporation) duas vezes por dia por 6 meses, também não
encontrou diferenças nos títulos de IgE específicas para Dermatophagoides
pteronyssinus e Dermatophagoides farinae ao longo do tratamento.
Ao longo de todo o protocolo foram dosados os níveis séricos dos componentes C3
e C4, e nenhuma alteração foi observada nos seus valores em decorrência do uso
ou da suspensão de tratamento experimental, sendo o C3 muito baixo desde antes
do inicio do protocolo e C4 sempre dentro dos valores de normalidade. A introdução
de hidroxicloroquina ao final do tratamento experimental também não afetou tais
valores. As dosagens séricas de C2 e C1q foram realizadas apenas no momento
inicial do protocolo (D1), uma vez que a deficiência desses componentes está
relacionada à maior suscetibilidade a lúpus (Macedo, Isaac, 2016) (Tabela 13).
Avaliação dos auto-anticorpos foi realizada durante o tratamento experimental em
três momentos distintos: pré tratamento, em uso de Theracurmin® 2 g (D10) e em
uso de Theracurmin® 4 g (D113) para avaliar algum possível efeito do uso da
curcumina sobre a autoimunidade. Foram investigados os auto-anticorpos: anti-C1q,
anti-nucleossomo, anti-RNP, anti-Sm, anti-Ro, anti-La, IgG anti-cardiolipina, IgM anticardiolipina e FAN. O tratamento com Theracurmin® não afetou a positividade dos
auto-anticorpos investigados, sendo que o anticorpo anti-C1q foi o único que
apresentou variação dos seus títulos ao longo do tratamento (Tabela 14). Na
literatura, a associação de imunodeficiência e autoimunidade já é bem estabelecida
(Bussone, Mouthon, 2009). Turley et al. estudaram 77 pacientes deficientes em
Complemento, e documentou que 37% dos pacientes com defeitos na Via Clássica
apresentavam doença clínica semelhante a lúpus. A associação genética mais
comumente relacionada a lúpus é a deficiência de componentes iniciais da Via
Clássica, principalmente de C1q (90-93%), C1r / C1s (50-57%), C4 (75%) e de C2
(10%). Estes pacientes costumam apresentar lúpus em idade mais precoce, com
sintomas graves e com pior prognóstico (revisado em Macedo, Isaac, 2016). Por
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outro lado, a associação de lúpus com componentes da Via Alternativa do
Complemento é extremamente rara. Para nosso conhecimento, existem apenas dois
casos na literatura com a rara associação da deficiência de FH e lúpus (Fijen et al.,
1996, Brai et al., 1988). Um dos casos trata-se de mulher caucasiana filha de pais
não consanguíneos, com lúpus cutâneo subagudo, com FAN e anti-DNA positivos,
C3 indetectável e sem atividade hemolítica documentada tanto pela Via Alternativa
quanto pela Via Clássica. Seus níveis de C2 eram reduzidos, com concentrações
séricas de C4 e C1q normais. Esta paciente, à semelhança do nosso, apresentava
também aumento na concentração sérica da gamaglobulina, e até o período em que
o caso fora publicado, aos 59 anos, não havia apresentado glomerulonefrite (Fijen et
al, 1996). O outro caso trata-se de caucasiana filha de pais consanguíneos (primos
de primeiro grau) com quadro de artrite, febre, eritema malar, anemia e nefrite, com
FAN positivo e fluorescência intensa para IgG em núcleos de queratinócitos na
biópsia de pele. A paciente tinha concentrações não detectáveis de FH, C3 e FB,
apresentando também concentração de C2 de apenas 15% da referência de soro
humano normal, e níveis também baixos de C1q e C4 com C1-INH normal (Brai et
al, 1988). Estes dois casos relatados com deficiência de FH e lúpus, diferentemente
do nosso, apresentavam também deficiência de componentes iniciais da Via
Clássica, o que por si só, já justificaria uma possível associação a lúpus.
A avaliação da função renal foi feita pelo conjunto de exames: creatinina sérica,
ureia sérica, relação proteína/creatinina e relação microalbuminúria/creatinina de
amostra urinária isolada, urina I (sedimento urinário), beta-2 microglobulina urinária e
concentração de NGAL em urina. Destes parâmentros, tanto a perda urinária de
proteína como a microalbuminúria são marcadores de dano renal, sendo a
microalbuminúria mais sensível e relacionada à lesão glomerular. A beta-2
microglobulina urinária é um marcador de proteinúria de origem tubular. A NGAL é
um biomarcador de lesão renal, com sua expressão aumentada em células tubulares
renais em decorrência de injúria renal aguda (Kuwabara et al., 2009). Apenas dois
destes parâmetros se alteraram, ambos em apenas uma ocasião ao longo de todo o
protocolo: a Urina I com hematúria e a beta-2 microglobulina urinária, ambos no
D72, ocasião em que o paciente apresentava sinusite. A avaliação da NGAL,
embora mantida dentro do valor de normalidade oferecido pelo kit ELISA,
comparativamente obteve o maior valor durante todo o estudo também na mesma
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ocasião D72. Os exames referentes ao D72 foram coletados previamente à
administração da dose de 4 g de Theracurmin® para realização das coletas da curva
de curcumina plasmática, sendo que os mesmos parâmetros foram repetidos após
12 h da dose da medicação, e caprichosamente, mostraram melhora da hematúria,
normalização da beta-2 microglobulina urinária e diminuição da NGAL para um valor
cerca de dez vezes menor (Tabela 15). Em estudo recente Khajehdehi et al. (2012)
demonstrou que o uso de curcumina em pacientes com nefrite lúpica resultou em
redução da proteinúria, da hematúria e da pressão arterial sistólica. Em modelo
murino de lesão renal induzida por gentamicina, a curcumina foi capaz de reduzir a
lesão renal através da melhora do estresse oxidativo e da redução de apoptose das
células tubulares renais (He et al., 2015). Em outro modelo murino de doença renal
crônica (nefrectomia 5/6), o tratamento com curcumina foi comparável ao enalapril
na redução da ureia, creatinina plasmática e proteinúria, e da esclerose segmentar e
dilatação tubular, diferindo significativamente apenas quanto ao controle da pressão
arterial, melhor com enalapril (Ghosh et al., 2009)

5.1.2 Biópsia de pele pré- e pós-tratamento:
As biópsias de foram feitas em duas etapas. Foi biopsiada a lesão crônica de pele
em região de tórax não submetida à exposição solar no início do protocolo e após
término do tratamento experimental, para avaliação de resposta ao Theracurmin®
(Tabela 16).
No lúpus eritematoso cutâneo crônico (LECC), a positividade da imunofluorescência
na zona de membrana basal (ZMB) varia entre 60% e 90%, com IgG e IgM sendo os
marcadores mais frequentes, tanto no padrão homogêneo, granuloso, como no
reticulado. No lúpus eritematoso cutâneo subagudo, os achados são semelhantes
aos do LECC, com positividade entre 54% e 100% dos casos, com fluorescência da
ZMB geralmente granulosa. Também pode ocorrer a fluorescência dos núcleos dos
queratinócitos, fenômeno que também é conhecida por FAN in vivo (Aoki et al,
2010). Embora a biópsia de pele característica não seja pontuada como um dos
critérios diagnóstico para lúpus, a imunofluorescência realizada na biópsia de pele
do paciente reforça o diagnóstico.
A amostra inicial para microscopia óptica teve pouca representatividade (apenas
extrato córneo, sem epiderme, derme e hipoderme), comprometendo o laudo
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diagnóstico e, da mesma maneira, prejudicando a atribuição de efeito positivo ou
negativo ao tratamento experimental.
A avaliação por imunofluorescência, mostrou em biópsia inicial fluorescência
reticulada intensa para IgM, contínua na ZMB, que pós-tratamento se apresentou
como fluorescência granulosa moderada. A avaliação da imunofluorescência inicial
para IgG mostrava fluorescência em núcleos de queratinócitos da epiderme, e
fluorescência granulosa discreta e focal da ZMB, que no pós-tratamento apresentouse como presença de fluorescência dos núcleos dos queratinócitos da epiderme,
sem a descrição feita anteriormente relacionada com a fluorescência granulosa e da
ZMB. Pode-se especular que tenha ocorrido uma melhora, ainda que discreta, na
deposição de IgM e IgG na ZMB (Tabela 16).

Tabela 6 - Eletrólitos e gasometria.
Data

07/abr

17/jun

28/jul

20/ago

31/ago

24/out

Dia de protocolo

D1

D72

D113

D136

D147

D201

Sódio (136-145mEq/L)

143

140

137

139

141

141

Potássio (3,5-5,1mEq/L)

4,1

4,0

4,2

4,0

4,1

4,1

Cloro (98-107mEq/dL)

104

101

96

101

102

103

Cálcio (8,6-10mg/dL)

9,2

9,2

8,8

9,2

9,1

9,3

Fósforo (2,7-4,5mg/dL)

3,7

3,6

3,9

3,9

3,9

4,2

Magnésio (1,7-2,3mg/dL)

2,0

2,0

2,0

1,9

2,0

2,1

Cálcio iônico (1,2-1,38mmol/L)

1,17

1,15

1,10

1,14

NR

1,14

Ácido úrico (3,4-7mg/dL)

5,4

5,6

NR

5,8

5,6

5,7

pH venoso (7,32-7,43)

7,42

7,42

7,39

7,39

NR

7,40

pCO2 venoso (38-50mmHg)

39,9

40,1

46,3

42,9

NR

38,7

pO2 venoso (36-46mmHg)

49,9

47,1

43,3

46,7

NR

72,1

HCO3 venoso (22-29mmol/L)

25,2

25,2

25,9

24,6

NR

23,9

Base excess venoso (-3-3mmol/L)

1,2

1,3

2,8

0,9

NR

-0,6

SATO2 venoso (60-85%)

84,9

82,5

76,6

79,8

NR

93,7

Lactato venoso (4,5-14,4mg/dL)

13,0

20,0

20,0

19,0

NR

7,0

Dosagens de eletrólitos e gasometria no paciente ESY durante o tratamento com Theracurmin®. Em
parênteses valores de referência e unidades de medida. NR: não realizado.
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Tabela 7 - Concentração de proteína C-reativa no soro.
Data

07/abr

17/jun

28/jul

20/ago

31/ago

24/out

D1

D72

D113

D136

D147

D201

2,18

5,11

1,87

0,9

2,77

1,08

Dia de protocolo
Proteína C reativa (<5mg/dL)

Dosagens da concentração de proteína C-reativa no paciente ESY durante o tratamento com Theracurmin®.
Em parênteses valores de referência e unidades de medida

Tabela 8 - Hemograma e plaquetas.
Data

07/abr

17/jun

08/jul

28/jul

20/ago

31/ago

24/out

D1

D72

D93

D113

D136

D147

D201

Leucócitos (4,5-11mil/mm3)

6,56

7,03

5,21

7,1

5,64

5,03

5,48

Segmentados (45,5-69,5%)

47

63

48

67

58

50

44

Linfócitos (20,3-47%)

32

27

32

17

25

27

32

Monócitos (1,6-10%)

15

8

12

11

13

15

13

Eosinófilos (0-4,4%)

5

2

7

5

4

7

10

Basófilos (0,2-1,2%)

1

0

1

0

0

1

1

Plasmócitos (0%)

0

0

0

0

0

0

0

Dia de protocolo

Linfócitos atípicos (0%)

0

0

0

0

0

0

0

Hemoglobina (13,5-17,5g/dL)

14,6

14,1

14,6

14,3

13,4

13,2

14,2

Hematócrito (41-53%)

41,8

40,9

41,6

41,5

39,1

38,7

41,1

Plaquetas (150-450mil/µL)

300

314

264

374

286

261

318

Avaliação do hemograma e plaquetas no paciente ESY durante o tratamento com Theracurmin®. Em parênteses
valores de referência e unidades de medida.
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Tabela 9 - Função hepática e perfil lipídico.
Data

07/abr

17/jun

28/jul

20/ago

31/ago

24/out

Dia de protocolo

D1

D72

D113

D136

D147

D201

TGO - transaminase oxalacética (15-40U/L)

16

21

15

31

29

17

TGP - transaminase pirúvica (10-40U/L)

18

23

21

40

29

15

Bilirrubina total (<1mg/dL)

0,64

0,7

0,36

0,43

0,54

0,62

Bilirrubina direta (<0,2mg/dL)

0,2

0,21

0,15

0,18

0,24

0,23

Bilirrubina indireta (<0,6mg/dL)

0,44

0,49

0,21

0,25

0,3

0,39

Gama glutamil transferase (2-30U/L)

22

27

20

18

18

16

Colesterol total (<150mg/dL)

133

126

127

134

119

131

Colesterol LDL (<100mg/dL)

87

82

79

80

75

82

Colesterol HDL (>45mg/dL)

42

41

47

48

46

52

Triglicérides (<100mg/dL)

91

89

107

103

86

62

Avaliação da função hepática e perfil lipídico no paciente ESY durante o tratamento com Theracurmin®. Em
parênteses valores de referência e unidades de medida.
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Tabela 10 - Concentrações séricas de proteínas totais, albumina e gamaglobulina.
Data

07/abr

17/jun

28/jul

20/ago

31/ago

24/out

Dia de protocolo

D1

D72

D113

D136

D147

D201

Proteínas totais (6,0 a 8,0 g/dL)

7,6

7,5

7,8

7,4

7,7

8,2

Albumina (3,2 a 5,0 g/dL)

3,9

3,9

3,9

3,8

4,1

4,4

Gamaglobulina (0,7 a 1,5 g/dL)

1,7

1,7

1,9

1,9

1,7

1,8

Dosagens das concentrações séricas de proteínas totais, albumina e gamaglobulina no paciente ESY
durante o tratamento com Theracurmin®. Em parênteses valores de referência e unidades de
medida.

Tabela 11 - Dosagens das classes de imunoglobulina IgE, IgA, IgM e IgG.
Data
Dia de protocolo

07/abr

17/jun

28/jul

20/ago

31/ago

24/out

D1

D72

D113

D136

D147

D201

Imunoglobulina E (até 100 UI/ml)

2375

1932

1686

1445

1584

1545

Imunoglobulina A (69-382mg/dL)

439,8

417,9

470,5

407,7

419,4

430,5

Imunoglobulina M (73-171mg/dL)

220,2

270,1

233,2

201,5

222,3

214,8

Imunoglobulina G (952-1538mg/dL)

1481

1355

1421

1355

1399

1390

Dosagens das classes de imunoglobulina IgE, IgA, IgM e IgG no paciente ESY durante o tratamento
com Theracurmin®. Em parênteses valores de referência e unidades de medida.
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Tabela 12 - Avaliação de IgE específica para barata, poeira, Dermatophagoides farinae e Blomia tropicalis.
Data

07/abr

16/abr

28/jul

D1

D10

D113

Barata (< 0,35kU/L)

< 0,35

< 0,35

< 0,35

Poeira (< 0, 35kU/L)

> 100

> 100

> 100

Dermatophagoides farinae (< 0,35kU/L)

> 100

> 100

> 100

5,4

5,1

4,5

Dia de protocolo

Blomia tropicalis (< 0,35kU/l)

Avaliação de IgE específica para barata, poeira, Dermatophagoides farinae e Blomia tropicalis no paciente ESY durante o
tratamento com Theracurmin®. Em parênteses valores de referência e unidade de medida.
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Tabela 13 - Concentrações séricas dos componentes C1q, C2, C3 e C4.
Data
Dia de protocolo

07/abr

16/abr

17/jun

08/jul

28/jul

20/ago

31/ago

24/out

D1

D10

D72

D93

D113

D136

D147

D201

C1q (100-250mg/dL)

389

C2 (14-25mg/dL)

14,1

C3 (67-149mg/dL)

<4

<4

<4

<4

5

<4

<4

<4

C4 (10-38mg/dL)

26,7

23,3

26,3

22,9

27,8

18,8

19,8

21,4

Dosagens das concentrações séricas de C1q e C2. Avaliação das concentrações séricas de C3 e
C4 no paciente ESY durante o tratamento com Theracurmin®. C1q dosado por imunonefelometria.
C2 dosado por imunodifusão radial. C3 e C4 dosados por método imunoturbidimétrico. Em
parênteses valores de referência e unidades de medida.
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Tabela 14 - Avaliação dos auto-anticorpos.
Data
Dia de protocolo

07/abr

16/abr

28/jul

D1

D10

D113

FAN (não reagente)

1/640 pontilhado grosso núcleo

1/640 pontilhado grosso núcleo

1/640 pontilhado grosso núcleo

Anti-DNA (< 1,0)

NR

NR

NR

Anti-C1q (< 9,0 U/mL)

32

32,5

38,5

Anti-nucleossomo (< 20 U)

NR

NR

NR

Anti-RNP (não reagente)

reagente 1/6400

reagente 1/6400

reagente 1/6400

Anti-SM (não reagente)

NR

NR

NR

Anti-Ro (não reagente)

Reagente

Reagente

reagente

Anti-La (não reagente)

NR

NR

NR

IgG anti-cardiolipina (< 10 U GPL)

NR

NR

NR

IgM anti-cardiolipina (< 10 U MPL)

NR

NR

NR

Avaliação dos auto-anticorpos no paciente ESY durante o tratamento com Theracurmin®. Em parênteses valores de referência e unidades de
medida (quando aplicável). Abreviações: U (unidades), NR (não reagente).
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Tabela 15 - Avaliação da função renal.
Data

07/abr

17/jun

17/jun

08/jul

28/jul

20/ago

31/ago

24/out

D1

D72

D72

D93

D113

D136

D147

D201

0,79

0,97

NR

0,85

0,88

0,87

0,85

0,8

Ureia sérica (13 - 43mg/dL)

18

26

NR

21

22

25

27

25

Densidade U (1003 - 1029)

1020

1020

1008

1028

1020

1020

1015

1020

pH U (4,50 - 7,80)

6

6,5

7

6

6

6

6

5

Leucócitos na urina (0 - 7.000)

0

5.000

1.000

5.000

1.000

3.000

1.000

1.000

Eritrócitos na urina (0 - 3.000)

0

160.000

21.000

1.000

1.000

0

0

500

NR

0,07

Dia de protocolo
Creatinina sérica (0,70 - 1,20mg/dL)

Proteinúria/CrU (0,06 - 0,35 g/g)

0,1

0,11

0,08

0,07

0,06

0,11

Microalbuminúria/CrU (até 30 mg/g)

9,2

9,61

6,35

12,03

6,58

5,13

NR

5,69

B2 microglobulina U (<0,3µg/mL)

NR

1,3

0,2

0,3

0,2

0,2

0,09

NR

7,614

20,84

2,364

5,557

6,692

2,725

2,191

NR

NGAL U

Avaliação da função renal e sedimento urinário no paciente ESY durante o tratamento com Theracurmin®. À
esquerda coluna com os parâmetros avaliados e em parênteses valores de referência e unidade de medida.
Abreviações: U (urinário), Cr (creatinina), B2 microglobulina (beta2 microglobulina). NGAL U: valores de referência
do kit (média 9,4 ng/ml; variação 0,40-72 ng/ml; desvio padrão ± 17,1 ng/ml, colhidos de 19 indivíduos, sem
recordatório médico). NR: não realizado.
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Tabela 16 - Biópsia de pele analisada por microscopia óptica e imunofluorescência, pré- e pós-tratamento.
Biópsia de pele
Microscopia óptica

Imunofluorescência

Pré tratamento experimental (D1)

Pós tratamento experimental (D136)

camada córnea

paraqueratose

paraqueratose

epiderme

NR

hiperplasia psoriasiforme e discreta espongiose

Derme

NR

infiltrado linfomononuclear perivascular e perianexial

anti-IgA

ausente

ausente

anti-IgM

reticulada intensa contínua na ZMB

granulosa moderada contínua na ZMB

anti-IgG

granulosa focal discreta na ZMB

anti-C3

núcleos de queratinócitos da epiderme

núcleos dos queratinócitos da epiderme

ausente

Ausente

Biópsia de pele analisada por microscopia óptica e imunofluorescência, pré- e pós-tratamento com Theracurmin® no paciente ESY com
Theracurmin®. Abreviações: NR, material não representado na biópsia; ZMB, zona da membrana basal.
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5.1.3 Avaliação cardiovascular
Em todas os atendimentos a pressão arterial do paciente foi verificada e manteve-se
dentro da normalidade (abaixo do percentil 50) durante todo o protocolo,
independente do uso da medicação. Também foi realizada avaliação do paciente
com ecocardiograma bidimensional com mapeamento por fluxo em cores, com todos
os parâmetros avaliados dentro da normalidade.

5.1.4 Avaliação articular
O paciente apresentou episódio de artralgia em cotovelo direito no D97,
antecedendo os sintomas de infecção viral por caxumba. Realizado USG articular do
cotovelo na vigência dos sintomas, que documentou sinovite da articulação com
pequeno derrame articular, com espessamento sinovial nas fossas olecranianas e
com bolsa olecraniana de aspecto normal. Para avaliar a existência de alterações
crônicas, foi realizado Raio-X de cotovelos no período, evidenciando textura óssea
normal, com espaços articulares preservados, superfícies articulares regulares e
congruentes e ausência de lesões focais. Em associação com a história clínica
pregressa e os dados de USG, esses achados caracterizam artrite aguda recorrente,
sem sequela ou lesão permanente. O uso da curcumina não evitou os episódios de
artrite e também não modificou o padrão habitual de evolução do quadro, quando
comparado aos episódios reportados pelo paciente antes do início do protocolo. Este
resultado do paciente ESY foi diferente do encontrado em população com artrite
reumatoide ativa tratada com curcumina, onde houve evidência de melhora da dor e
do edema nestes pacientes (Chandran, Goel, 2012; Amalraj et al., 2017).

5.1.5 Avaliação oftalmológica
Considerando que a deficiência de FH afeta a regulação da Via Alternativa, e que
esta desregulação oferece risco potencial para doença macular, o paciente foi
submetido à avaliação oftalmológica. Foram achados da avaliação: segmento
anterior normal, sem retinite. Fundo de olho normal, sem alteração pigmentar da
retina, sendo esta a única avaliação oftalmológica do paciente ao longo do protocolo.
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5.1.6 Avaliação pelo Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index
(SLEDAI) e o tratamento experimental
Considerando o paciente portador de lúpus, e com a intenção de avaliar se a
curcumina interferiu na atividade da doença, baseado no registro das avaliações
durante o protocolo, aplicou-se o instrumento de avaliação SLEDAI (Anexo C)
(Gladman et al., 2002). Este instrumento gera um escore que pontua os sintomas
recentes com finalidade de medir da atividade da doença de forma sistematizada.
Seu escore varia de zero a 105 pontos, contemplando os sintomas clínicos e
alterações laboratoriais no lúpus. A avaliação do paciente, desde o momento inicial e
ao longo de todo o protocolo, oscilou entre quatro e oito pontos, atribuíveis aos
níveis baixos de C3 (que de fato se deve à deficiência de FH), ao eritema malar e à
hematúria (não sendo pontuada a artrite, uma vez que pelo critério são necessárias
duas ou mais articulações acometidas no mesmo momento). A maior pontuação
coincidiu com o episódio de sinusite (D72), única ocasião em que o paciente
apresentou hematúria. Concluiu-se portanto, que tanto a introdução da curcumina
como a suspensão do tratamento experimental não interferiu no escore SLEDAI do
paciente.

5.1.7 Avaliação da Qualidade de Vida com o tratamento experimental
A percepção da qualidade de vida determinada pelo instrumento Pediatric Quality of
Life Inventory 4.0 (PedsQL 4.0) (Anexos D e E) foi avaliada nas ocasiões prétratamento (D1), durante tratamento com Theracurmin® 4 g de 12 em 12 h (D136), e
após suspensão de Theracurmin® e já em tratamento com hidroxicloroquina por 54
dias (D201). Os 23 itens do questionário foram registrados e comparados nos três
momentos, sendo definido a melhor qualidade de vida relacionada a menor
pontuação. Na visão do paciente sobre sua qualidade de vida, a pontuação somou
11, 15 e 4 nos respectivos momentos D1, D136 e D201 (Figura 10), em geral, mais
otimista que a visão paterna, com soma de 17, 19 e 2 nos mesmos momentos
(Figura 11). Dos quatro domínios abordados: saúde e disposição física, aspectos
emocionais, aspectos sociais, e desempenho escolar, o que apresentou maior
impacto na percepção de qualidade de vida foram os itens relacionados à saúde e
disposição física. A avaliação pelo instrumento PedsQL 4.0 mostrou melhora
significativa da qualidade de vida após introdução da hidroxicloroquina, com escores
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melhores do que os encontrados antes mesmo do início do protocolo de tratamento
experimental com curcumina.

Figura 10 - Avaliação da qualidade de vida: PedsQL paciente.
16

PedsQL paciente

14
12
10

física

8

emocional

6

social
escolar

4
2
0
D1

D136

D201

Avaliação da qualidade de vida global na perspectiva do paciente pelo instrumento PedsQL:
antes (D1) e durante (D136) o tratamento com Theracurmin® e após suspensão do mesmo e já
em tratamento com Hidroxicloroquina (D201).

Figura 11 - Avaliação da qualidade de vida: PedsQL genitor.
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2
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D1
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D201

Avaliação da qualidade de vida global na perspectiva do genitor pelo instrumento PedsQL: antes
(D1) e durante (D136) o tratamento com Theracurmin® e após suspensão do mesmo e já em
tratamento com Hidroxicloroquina (D201).
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5.2 Determinação da concentração plasmática da curcumina, curcumina e
tetrahidrocurcumina glicorunidada.
A curva de concentração da curcumina plasmática foi determinada no D1 após
ingestão de 2 g de Theracurmin® (Figura 12). Os tempos de coleta foram realizados
imediatamente antes da dose e com 30 min, 60 min, 90 min, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h e
24 h pós-dose. O mesmo procedimento foi repetido no D72 com dose de 4 g, sem
interrupção prévia do uso de Theracurmin®, na ocasião do protocolo com o paciente
em uso de 2 g de 12 em 12 h. Os resultados obtidos para a primeira curva com 2 g
de Theracurmin® foram consistentemente maiores que os resultados obtidos na
segunda curva com dose de 4 g (Figura 12). Esse efeito até então inesperado não
havia sido estudado na literatura, pois as curvas de farmacocinética e
farmacodinâmica reportadas com escalonamento de dose em voluntários saudáveis
foram realizadas com período de washout entre as curvas, e sem uso crônico e
regular de Theracurmin® (Kanai et al., 2012).

Figura 12 - Níveis plasmáticos de curcumina após ingestão de 2 g e 4 g de
Theracurmin®.
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450
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Determinação dos níveis plasmáticos da curcumina após 2 g de Theracurmin® (curva azul) e 4
g de Theracurmin® (curva vermelha). Os tempos de coleta foram realizados imediatamente
antes da dose e com 30 min, 60 min, 90 min, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h e 24 h pós-dose.

Esta aparente incongruência foi analisada em busca de respostas que explicassem
porquê o aumento da dose ingerida (no caso o dobro da dose) não levava ao
aumento correspondente do nível sérico detectado de curcumina. Considerando o

78

metabolismo da curcumina reportado na literatura, parte dela é metabolizada pela
enzima álcool-desidrogenase (Hoehle et al., 2006; Kurita, Makino, 2013; SuethSantiago et al., 2015; Douglass, Clouatre, 2015). Este achado de diminuição da
curcumina plasmática apesar do aumento da dose de Theracurmin® poderia
corresponder a um efeito de indução enzimática e tolerância, com aceleração do
metabolismo da droga ao longo do tempo, a exemplo do que ocorre com bebidas
alcoólicas (Tabakoff et al., 1986). Nas suas vias metabólicas, tanto a curcumina
quanto a suas principais formas reduzidas (dihidrocurcumina, tetrahidrocurcumina e
hexahidrocurcumina), podem sofrer glicorunidação (Figura 7). No intuito de
esclarecer

tal

fenômeno,

foram

avaliadas

também

a

curcumina

e

a

tetrahidrocurcumina tratadas com glicorunidase no D1 após ingestão de 2 g (Figura
13) e 4 g de Theracurmin® (Figura 14) nas mesmas amostras de coleta realizada
imediatamente antes da dose e com 30 min, 60 min, 90 min, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h e
24 h pós-dose.

Figura 13 - Níveis plasmáticos de curcumina, e de curcumina e tetrahidrocurcumina
tratadas com glicorunidase, após ingestão de 2 g de Theracurmin®.
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Determinação dos níveis plasmáticos de curcumina, e de curcumina (Cur) e
tetrahidrocurcumina (THC) tratadas com glicorunidase, após 2 g de Theracurmin®. Os tempos
de coleta foram realizados imediatamente antes da dose e com 30 min, 60 min, 90 min, 2 h, 4
h, 6 h, 8 h, 12 h e 24 h pós-dose.

O resultado comparativo das Figuras 13 e 14 reforçam a hipótese de que o nível
plasmático de curcumina durante o uso crônico poderia estar diminuído por indução
metabólica. Ao somar as frações encontradas, conseguiu-se estabelecer uma
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correspondência entre dose administrada e o nível plasmático, sendo a fração
predominante responsável por este efeito a tetrahidrocurcumina (Figura 15).

Nível plasmático ng/ml

Figura 14 - Níveis plasmáticos de curcumina, e de curcumina e tetrahidrocurcumina
tratadas com glicorunidase, após ingestão de 4 g de Theracurmin®.
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Determinação dos níveis plasmáticos de curcumina, e de curcumina (Cur) e
tetrahidrocurcumina (THC) tratadas com glicorunidase, após 4 g de Theracurmin®. Os tempos
de coleta foram realizados imediatamente antes da dose e com 30 min, 60 min, 90 min, 2 h, 4
h, 6 h, 8 h, 12 h e 24 h pós-dose.

Curcumina e metabólitos ng/ml

Figura 15: Níveis plasmáticos somados de curcumina, e de curcumina e
tetrahidrocurcumina tratadas com glicorunidase, após ingestão de 2 g e 4 g de
Theracurmin®.

2000
1500
Theracurmin 2g

1000

Theracurmin 4g

500
0
0

0,5

1

1,5

2

4

6

8

12

24 h

Curva representativa dos níveis plasmáticos somados de: curcumina, e curcumina e
tetrahidrocurcumina tratadas com glicorunidase após 2 g de Theracurmin® (curva azul) e 4 g
de Theracurmin® (curva vermelha). Os tempos de coleta foram realizados imediatamente antes
da dose e com 30 min, 60 min, 90 min, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h e 24 h pós-dose.
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A metodologia para avaliação da indução de atividade enzimática induzida pelo uso
crônico da curcumina está sendo desenvolvida no Laboratório de Integração de
Sistemas Biológicos do ICB por Dr. Júlio Ferreira.
5.3 Determinação das concentrações séricas de FH, FB e C3
A quantificação de FH, FB e C3 no soro do paciente foi realizada de forma pareada
nos momentos de avaliação da curva plasmática de curcumina, durante o tratamento
em si e após sua interrupção.

5.3.1 FH
Analisando por ELISA, a detecção de FH no soro após a administração de 2 g e 4 g
Theracurmin® (Figura 16) não aumentou, apesar da presença de curcumina e seus
metabólitos no plasma.

Figura 16 - Quantificação de FH após ingestão de 2 g e 4 g de Theracurmin®.
100
90
80

FH µg/ml

70
60
50

Theracurmin 2g

40

Theracurmin 4g

30
20
10
0
0

0,5

1

1,5

2

4

6

8

12

24 h

Determinação dos níveis séricos de FH após 2 g de Theracurmin® (curva azul) e 4 g de
Theracurmin® (curva vermelha). Os tempos de coleta foram realizados imediatamente antes da
dose e com 30 min, 60 min, 90 min, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h e 24 h pós-dose.

Tal fato poderia ser eventualmente justificado, considerando que no experimento in
vitro, a curcumina foi utilizada “pura” e não metabolizada, sem o efeito de
glicorunidação e redução da curcumina que ocorre in vivo. No experimento in vitro
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(Albuquerque et al 2012) fora utilizada a curcumina (Sigma-Aldrich) na concentração
de 2 µM na cultura de fibroblastos do paciente, estimulados com Interferon gama.
Dessa maneira, in vitro as concentrações alcançadas de curcumina são muito
maiores, não realizáveis in vivo, uma vez que ela é instável em condições
fisiológicas e rapidamente metabolizada a outros produtos, possivelmente sem a
mesma ação chaperona. Esses resultados obtidos, considerando um possível efeito
de indução do metabolismo e tolerância à droga, pela comparação entre a primeira e
segunda curvas de curcumina, frustrou o que se esperaria de um efeito dose
dependente da curcumina para essa mutação estudada in vivo.

5.3.2 FB
A análise da concentração sérica de FB (Figura 17), não apresentou aumento
significativo de sua concentração no soro ou correlação com a curva sérica de FH
nos tempos avaliados. O valor de referência para FB reportado pelo kit utilizado é
200 µg/ml.

Figura 17 - Quantificação de FB após ingestão de 2 g e 4 g de Theracurmin®.
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Determinação dos níveis séricos de FB após 2 g de Theracurmin® (curva azul) e 4 g de
Theracurmin® (curva vermelha). Os tempos de coleta foram realizados imediatamente antes da
dose e com 30 min, 60 min, 90 min, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h e 24 h pós-dose.
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5.3.3 Concentração sérica de C3
As dosagens de C3 obtidas no laboratório clínico (Laboratório Central do HCFMUSP
pelo método imunoturbidimétrico) após ingestão de 2 g e 4 g de Theracurmin® e ao
longo de todo o experimento se mantiveram baixas, com valores oscilando entre < 4
mg/dl a 5 mg/dl, (valores de referência do método 67-149 mg/dl). Os resultados
obtidos por ELISA também estiveram todos abaixo do nível de detecção do método.

5.4 Avaliação da secreção de FH por Western Blot
Ao analisar a presença de FH no soro do paciente por Western Blot nos mesmos
tempos da realização da curva plasmática de curcumina após administração de 2 g
ou 4 g de Theracurmin® não observamos aumento da secreção de FH (Figura 18 e
19) em função do tratamento.
Considerando as amostras de soro coletadas ao longo do tratamento nos tempos
D10 e D93 (uso de 2 g de Theracurmin® de 12 em 12 h), D113, D136 (uso de 4 g de
Theracurmin® de 12 em 12 h), e após sua suspensão em D147 (onze dias sem
tratamento) e D201 (em uso de hidroxicloroquina), observamos algumas diferenças
discretas quanto à intensidade da banda correspondente a FH (~150 kDa). No
entanto foram inconclusivas, uma vez que o Western Blot é apenas um método
qualitativo (Figuras 18 e 19). Ao quantificar a concentração de FH por ELISA – um
método mais preciso – também não constatamos aumento na concentração deste
regulador em função do tratamento com Theracurmin. O mesmo foi observado com
os níveis séricos de C3 e FB. Em outras palavras, este tratamento não corrigiu a
deficiência anteriormente descrita e nem conseguiu demonstrar o aumento do FH
mutante.

Figura 18 - Análise da presença de FH no soro do paciente por Western Blot, em coleta seriada realizada após
ingestão de 2 g e ao longo do tratamento com Theracurmin®.

Análise realizada em amostras de soros coletado simultaneamente à curva plasmática da curcumina, após ingestão de 2g de
Theracurmin®, nos tempos realizados imediatamente antes da dose e com 30 min, 60 min, 90 min, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h e 24 h pósdose. Amostra comparativa de soro do paciente de 2003. Amostras D10 e D93, correspondentes aos dias do protocolo durante
tratamento com 2g de Theracurmin® de 12 em 12 h. Diluição de soro do paciente 1:300. FH: proteína purificada comercial. SHN: soro
humano normal em diluição de 1:800.
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Figura 19 - Análise da presença de FH no soro do paciente por Western Blot, em coleta seriada realizada após
ingestão de 4 g e ao longo do tratamento com Theracurmin®.

Análise realizada em amostras de soros coletado simultaneamente à curva plasmática da curcumina, após ingestão de 4 g de
Theracurmin®, nos tempos realizados imediatamente antes da dose e com 30 min, 60 min, 90 min, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h e 24 h pós-dose.
Amostras D113 e D136, correspondentes aos dias do protocolo durante tratamento com 4 g de Theracurmin® de 12 em 12 h. Amostra
D147, onze dias após suspensão de Theracurmin® e D201, amostra em uso regular de hidroxicloroquina Diluição de soro do paciente
1:300. FH: proteína purificada comercial. SHN: soro humano normal em diluição de 1:800.

84

85

5.5 Avaliação do perfil de citocinas durante o tratamento experimental
As concentrações das citocinas IL-1beta, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70 e TNF-alfa
foram avaliadas pré-tratamento e após 10 dias em uso regular de Theracurmin®
(Tabela 17). Foi encontrada uma queda notável na concentração sérica de IL-6 e
uma redução de cerca de 20% na IL-8. A IL-1beta, pelo contrário, apresentou
aumento de mais de 50%, seguida por aumentos mais discretos das concentrações
de TNF-alfa, IL-10, IL-12p70. Estes resultados concordam apenas em parte com a
literatura onde é descrita a redução das concentrações séricas de citocinas
inflamatórias IL-1, IL-2, IL-5, IL-6, IL-8, IL12, IL-18 e TNF-alfa com uso de
curcumina (Goel et al., 2008).

Tabela 17 - Dosagens das citocinas no tratamento com Theracurmin®.
Data

07/abr

16/abr

D1

D10

IL-1ß

1188,12

1881,83

IL-6

297,34

68,45

IL-8

4008,26

3103,43

IL-10

1002,44

1183,36

IL-12p70

506,43

552,60

TNF-alfa

1090,97

1376,98

Dia protocolo

Dosagens das citocinas antes do início do tratamento experimental no D1 e após 10 dias de uso
regular de 2 g de Theracurmin® de 12 em 12 h no D10.

As concentrações séricas das citocinas IL-1beta, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70 e TNFalfa também foram avaliadas de forma seriada após ingestão de dose de 2 g e 4 g
de Theracurmin® (Figuras 20-25). A primeira avaliação realizada após ingestão de
2 g de Theracurmin®, não mostrou alteração significativa nas concentrações
séricas das citocinas IL-1beta, IL-10 e TNF-alfa dosadas ao longo das 24h
(Figuras 20, 23 e 25). A avaliação após ingestão de dose de 4 g de Theracurmin®,
foi realizada no D72 (ocasião em que o paciente se encontrava com sinusite), sem
interrupção do uso prévio de 2 g de Theracurmin® de 12 em 12 h. Nesta ocasião,
os níveis mais altos das citocinas inflamatórias no momento imediatamente antes
da dose de 4 g de Theracurmin® são compatíveis com a presença de quadro
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infeccioso apresentado pelo paciente (Figuras 20 - 25). Neste momento (D72), a
dose de 4 g provocou redução notável nas concentrações séricas das IL-6 e IL-10
(Figura 21 e 23), com redução mais modesta das IL-1beta, IL-12p70 e TNF-alfa
(Figura 20, 24, 25), sem redução da IL-8 (Figura 22). Em meta-análise de nove
trabalhos randomizado e controlados, a IL-6 foi reduzida pelo tratamento com
curcumina, sendo esse efeito mais evidente quanto maior o estado inflamatório
(Derosa et al., 2016), o que pode ser observado na Figura 21. O efeito da
curcumina também foi avaliado para TNF-alfa, em meta-análise de oito trabalhos
randomizados e controlados, mostrando que as concentrações séricas dessa
citocina inflamatória foram reduzidas pela suplementação de curcumina (Sahebkar
et al., 2016).

Figura 20 - Concentrações séricas de IL-1ß após ingestão de Theracurmin®.
5000,00
4500,00
4000,00
IL-1ß fg/ml

3500,00
3000,00
2500,00

Theracurmin 2g

2000,00

Theracurmin 4g

1500,00
1000,00
500,00
0,00
0

0,5

1

1,5

2

4

6

8

12 24 h

Determinação das concentrações séricas de IL-1ß após 2 g de Theracurmin® (curva azul) no D1
e 4 g de Theracurmin® (curva vermelha) no D 72, ocasião em que o paciente estava com
sinusite. Os tempos de coleta foram realizados imediatamente antes da dose e com 30 min, 60
min, 90 min, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h e 24 h pós-dose.
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Figura 21 - Concentrações séricas de IL-6 após ingestão de Theracurmin®.
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Determinação das concentrações séricas de IL-6 após 2 g de Theracurmin® (curva azul) no D1
e 4 g de Theracurmin® (curva vermelha) no D 72, ocasião em que o paciente estava com
sinusite. Os tempos de coleta foram realizados imediatamente antes da dose e com 30 min, 60
min, 90 min, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h e 24 h pós-dose.

Figura 22 - Concentrações séricas de IL-8 após ingestão de Theracurmin®.
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Determinação das concentrações séricas de IL-8 após 2 g de Theracurmin® (curva azul) no D1
e 4 g de Theracurmin® (curva vermelha) no D 72, ocasião em que o paciente estava com
sinusite. Os tempos de coleta foram realizados imediatamente antes da dose e com 30 min, 60
min, 90 min, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h e 24 h pós-dose.
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Figura 23 - Concentrações séricas de IL-10 após ingestão de Theracurmin®.
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Determinação das concentrações séricas de IL-10 após 2g de Theracurmin® (curva azul) no D1
e 4g de Theracurmin® (curva vermelha) no D 72, ocasião em que o paciente estava com
sinusite. Os tempos de coleta foram realizados imediatamente antes da dose e com 30 min, 60
min, 90 min, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h e 24 h pós-dose.

Figura 24 - Concentrações séricas de IL-12p70 após ingestão de Theracurmin®.
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Determinação das concentrações séricas de IL-12p70 após 2 g de Theracurmin® (curva azul) no
D1 e 4 g de Theracurmin® (curva vermelha) no D 72, ocasião em que o paciente estava com
sinusite. Os tempos de coleta foram realizados imediatamente antes da dose e com 30 min, 60
min, 90 min, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h e 24 h pós-dose.
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Figura 25 - Concentrações séricas de TNF-alfa após ingestão de Theracurmin®.
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Determinação das concentrações séricas de TNF-alfa após 2 g de Theracurmin® (curva azul) no
D1 e 4 g de Theracurmin® (curva vermelha) no D 72, ocasião em que o paciente estava com
sinusite. Os tempos de coleta foram realizados imediatamente antes da dose e com 30 min, 60
min, 90 min, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h e 24 h pós-dose.

Este trabalho se propôs a relacionar dose e efeito da curcumina, por meio de
método objetivo, correlacionando os resultados encontrados com o nível plasmático
da “droga”. Esta correlação foi avaliada diretamente com as concentrações séricas
de FH, FB, C3, IL-1beta, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70 e TNF-alfa, realizada de forma
pareada com os tempos de avaliação da curva plasmática de curcumina, e
posteriormente ao longo do tratamento. Também foram avaliados ao longo do
protocolo a repercussão do tratamento sobre os índices hematimétricos, proteína
C-reativa, função hepática e renal, perfil de proteínas e classe de imunoglobulinas,
títulos de auto-anticorpos e biopsia de pele do paciente. Na avaliação inicial, foram
percebidos sinais clínicos sugestivos de doença reumatológica, que resultaram em
investigação clínica e laboratorial com diagnóstico de lúpus, prévio ao tratamento
experimental. Houve o cuidado de avaliar e monitorar o paciente quanto ao grau de
atividade da doença, que permaneceu baixo ao longo de todo tratamento, não
oferecendo risco ao paciente. Outro cuidado ao longo do protocolo foi acrescentar
parâmetro de avaliação subjetivo pelo próprio paciente, através da aplicação de
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questionário sobre qualidade de vida. Embora este estudo não possa ser
extrapolado para outras condições clínicas, trata-se de estudo translacional, em
paciente com mutação rara, motivo de estudo prévio in vitro pelo grupo. O estudo
atual possibilitou aplicar os conhecimentos pregressos adquiridos do estudo in
vitro, e aplicá-los in vivo, com amplo cuidado e suporte ao paciente. Porém, não foi
comprovado in vivo o efeito previamente relatado in vitro de que a curcumina
facilita o transporte do FH mutante para fora da célula, não sendo detectado
aumento deste no soro do paciente por Western Blot ou por ELISA. Os valores
alcançados de FH foram muito baixos e insuficientes para aumentar a
concentração de C3 e normalizar a Via Alternativa do paciente, não oferecendo
benefício suficiente para que o tratamento fosse mantido. Contudo, este trabalho
abre caminho para investigação e estudo em outras doenças de mal dobramento
proteico que possam eventualmente responder de forma mais positiva à curcumina
e talvez seus metabólitos. Este estudo também abre o questionamento sobre a
questão dose e efeito, considerando que não basta simplesmente aumentar a dose
de curcumina, sem a consideração sobre biodisponibilidade, indução de
metabolismo e metabólito ativo para o alvo terapêutico em questão. A literatura traz
nos últimos anos um grande corpo de informação sobre o assunto, mas há que se
considerar: in vitro temos uma situação artificial onde não há participação de outros
sistemas do metabolismo humano; o metabolismo murino pode não se equipar ao
metabolismo humano para diversas doenças, os ensaios clínicos usam diferentes
apresentações

modificadas

do

que

hoje

se

chama

curcumina

e

não

necessariamente comparam o nível sérico da curcumina e/ou seus metabólitos
com o resultado analisado, sendo portanto na sua maioria, não comparáveis. O
estudo ofereceu grande desafio, pois se trata de paciente único, adolescente, que
mesmo sem relato de efeitos colaterais ou intolerância à Theracurmin®, apresentou
variáveis não controláveis como períodos de má aderência ao tratamento e
infecções agudas, com possível repercussão nos resultados.
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6 CONCLUSÕES
- O paciente tem uma associação extremamente rara de doenças: lúpus e
deficiência homozigota do FH.
- O tratamento experimental foi bem tolerado pelo paciente, sem relato de efeitos
adversos tanto com 2 g, como com 4 g de Theracurmin®, em uso contínuo em um
total de 136 dias.
- O paciente não apresentou alteração de seus eletrólitos, índices hematimétricos,
função hepática e perfil lipídico ao longo do tratamento.
- Foi identificado aumento na concentração de gamaglobulina no paciente antes
mesmo do tratamento experimental, com as classes de imunoglobulinas IgA, IgM e
IgE aumentadas, sendo esta última muito acima dos valores de referência,
compatível também com o quadro alérgico pregresso descrito pelo paciente. Ao
longo do tratamento houve queda significativa da concentração de IgE, porém
ainda mantendo valores muito acima da normalidade, e não houve impacto do
tratamento sobre as concentrações de IgA e IgM.
- Apesar da queda da concentração sérica de IgE total, não houve alteração da
positividade de IgE especifica contra poeira, Dermatophagoides farinae e Blomia
tropicalis ao longo do tratamento.
- A função renal do paciente permaneceu preservada, com episódio isolado de
hematúria e proteinúria tubular durante quadro clínico de sinusite, sendo revertidas
as alterações urinárias, coincidentemente 12 h após ocasião em que recebera 4 g
de Theracurmin®.
- Na mesma ocasião, a dose de 4 g provocou redução das interleucinas IL-6, e IL10, e redução mais modesta das interleucinas IL-1beta, IL-12p70 e TNF-alfa.
- O tratamento experimental não apresentou impacto nos títulos de auto-anticorpos
e nem piora do grau de atividade do lúpus ao longo de todo acompanhamento.
- O tratamento com Theracurmin® foi insuficiente para alterar os níveis séricos de
FH no paciente ou para normalização de C3 e FB.
- Na percepção do paciente, o tratamento não ofereceu benefício na qualidade de
vida em relação ao período pré-tratamento, com maior peso no âmbito da
disposição para atividades físicas.
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ANEXOS
A - Critérios “American College of Rheumatology” para a classificação de
LES.

Critérios de Classificação
 Eritema malar
 Eritema discoide
 Fotossensibilidade
 Úlceras de mucosa (oral ou nasal)
 Artrite não erosiva
 Serosite (pleurite ou pericardite)
 Doença renal:
a)

proteinúria persistente ou superior a 0,5g/dia

b)

cilindrúria: cilindros hemáticos, hemoglobínicos, granulares, tubulares ou

mistos
 Doença neurológica
a)

psicose (excluindo-se drogas e distúrbios metabólicos)

b)

convulsão (excluindo-se drogas e distúrbios metabólicos)

 Doença hematológica
a)

anemia hemolítica com reticulocitose em duas ou mais ocasiões

b)

leucopenia (leucócitos menor que 4.000/mm3) em duas ou mais ocasiões

c)

plaquetopenia (plaquetas menor que 100.000/mm3) em duas ou mais

ocasiões
d)

linfopenia (linfócitos menor que 1.500/mm3) em duas ou mais ocasiões

 Alterações imunológicas: anticorpo anti-DNA e/ou anticorpo anti-Sm e/ou
anticorpo antifosfolípide (anticardiolipina e/ou anticoagulante lúpico) IgG e/ou IgM
e/ou VDRL falso-positivo
 Fator anti-núcleo (FAN) positivo

Para o diagnóstico é necessária a presença de 4 ou mais dos 11 critérios,
simultaneamente ou evolutivamente, durante qualquer intervalo de tempo. Fonte:
Hochberg, 1997.
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B - Critérios SLICC para diagnóstico de LES.

Critérios clínicos
1.
Lúpus cutâneo agudo
Inclui rash malar (não conta se lúpus discoide malar), lúpus bolhoso, necrose
epidérmica tóxica variante de LES, rash maculopapular, fotossensibilidade (na
ausência de dermatomiosite), lúpus cutâneo subagudo
(lesões psoriasiformes não enduradas ou lesões anulares policíclicas que resolvem
sem deixar cicatriz, apesar de ocasionalmente ocorrer despigmentação pósinflamatória ou telangectasias)
2.
Lúpus cutâneo crônico
Inclui rash discoide clássico (localizado – acima do pescoço, generalizado – acima e
abaixo do pescoço), lúpus hipertrófico (verrucoso), paniculite lúpica (profunda), lúpus
mucoso, lúpus túmido, chillblains, lúpus discóide /overlap com líquen plano
3.
Úlceras orais
Palato, bucal, língua, úlceras nasais
Na ausência de outras causas como vasculite, Behçet, infecções (herpes), doença
inflamatória intestinal, artrite reativa e alimentos ácidos
4.
Alopecia
Afilamento difuso ou fragilidade capilar com cabelos quebradiços visíveis
Na ausência de outras causas como alopecia areata, drogas, deficiência de ferro e
alopecia androgênica
5.
Sinovite
Envolvendo duas ou mais articulações, com edema ou derrame articular ou artralgia
em duas ou mais articulações e rigidez matinal de 30 minutos ou mais
6.
Serosite
Dor pleurítica por mais de um dia ou derrame pleural ou atrito pleural, dor pericárdica
típica (dor em posição deitada que melhora ao se sentar com o tronco para frente) por
mais de um dia ou efusão pericárdica ou atrito pericárdico ou eletrocardiograma com
sinais de pericardite
Na ausência de outras causas, como infecções uremia ou pericardite de Dressler
7.
Renal
Relação entre proteína e creatinina urinárias (ou proteinúria de 24 horas) com mais de
500mg de proteína em 24 horas ou cilindros hemáticos
8.
Neurológico
Convulsão, psicose, mielite, mononeurite múltipla (na ausência de outras causas
como vasculite primária), neuropatia periférica ou de nervos cranianos (na ausência
de outras causas como vasculite primária, infecção e diabetes melitus), estado
confusional agudo (na ausência de outras causas como tóxico-metabólicas, uremia e
drogas)
9.
Anemia hemolítica
3
10.
Leucopenia ˂4000/mm
Na ausência de outra causa conhecida como Síndrome de Felty, drogas ou
hipertensão portal OU
3
Linfopenia ˂1000/mm
Na ausência de outra causa conhecida como corticoides, drogas e infecções
3
11.
Trombocitopenia ˂100.000/mm
Na ausência de outra causa conhecida como drogas, hipertensão portal e púrpura
trombocitopênica trombótica
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Critérios imunológicos
1.
ANA positivo (FAN)
2.
Anticorpo anti-DNA positivo. Se ELISA: 2x acima o valor de referência
3.
Anti-Sm positivo
4.
Anticorpo anti-fosfolípide
Anti-coagulante lúpico
VDRL falso positivo
Anti-cardiolipina em médios ou altos títulos (IgA, IgG e IgM)
Anti-β2 glicoproteína I (IgA, IgG e IgM)
5.
Queda de Complemento: C3 baixo, C4 baixo, CH50 baixo
6.
Coombs direto positivo na ausência de anemia hemolítica
Para o diagnóstico são necessários a presença de 4 em um total de 17 critérios, sendo pelo menos
um critério clínico e um critério imunológico, ou a presença de nefrite lúpica classificada por biópsia
renal na presença de auto-anticorpos fator anti-núcleo ou anti-DNA. Fonte: Petri M et al., 2012.
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C - Índice de atividade da doença LES 2000 (SLEDAI-2K)
MANIFESTAÇÃO
CONVULSÃO
PSICOSE

DEFINIÇÃO
EXCLUIR CAUSAS METABÓLICAS, INFECCIOSAS OU DROGAS.
ALTERAÇÃO DA PERCEPÇÃO DA REALIDADE, INCLUINDO-SE
ALUCINAÇÕES,
INCOERÊNCIAS,
PENSAMENTO
DESORGANIZADO, CATATONIA. EXCLUIR DROGAS E UREMIA.
SÍNDROME
ALTERAÇÃO MENTAL COM DÉFICIT DE ORIENTAÇÃO, MEMÓRIA,
JULGAMENTO E ATENÇÃO, COM DOIS DE: FALA INCOERENTE,
ORGÂNICO-CEREBRAL
INSÔNIA,
SONOLÊNCIA,
HIPO/HIPERATIVIDADE
MOTORA.
EXCLUIR CAUSAS METABÓLICAS, INFECCIOSAS OU DROGAS.
ALTERAÇÕES VISUAIS
CORPOS CETÓIDES OU HEMORRAGIAS RETINIANAS,
EXSUDATOS OU HEMARROGIAS DE CORÓIDE, NEURITE ÓPTICA.
EXCLUIR CAUSAS INFECCIOSAS, DROGAS OU HIPERTENSÃO .
ALTERAÇÕES
DE NEUROPATIA MOTORA OU SENSORIAL.
NERVOS CRANIANOS
CEFALÉIA
PERSISTENTE, INTENSA, TIPO ENXAQUECA, NÃO RESPONSIVA
AOS ANALGÉSICOS NARCÓTICOS.
ACIDENTE
VASCULAR EXCLUIR ATEROSCLEROSE.
CEREBRAL
VASCULITES
ÚLCERAS, GANGRENA, NÓDULOS DOLOROSOS, INFARTO SUB
OU PERIUNGUEAL, BIÓPSIA OU ANGIOGRAFIA COMPATÍVEL.
ARTRITES
DUAS OU MAIS ARTICULAÇÕES.
MIOSITES
FRAQUEZA OU DOR MUSCULAR PROXIMAL COM: ELEVAÇÃO DE
ENZIMAS MUSCULARES, ELETROMIOGRAFIA OU BIÓPSIA
COMPATÍVEIS.
CILINDROS URINÁRIOS
GRANULOSOS OU HEMÁTICOS.
HEMATÚRIA
MAIOR QUE 5 HEMÁCIAS POR CAMPO. EXCLUIR CÁLCULOS OU
INFECÇÕES.
PROTEINÚRIA
MAIOR QUE 0,5G/DIA DE INÍCIO RECENTE OU AUMENTO MAIOR
QUE 0,5G/DIA EM RELAÇÃO AOS VALORES ANTERIORES.
LEUCOCITÚRIA
MAIOR QUE 5 LEUCÓCITOS POR CAMPO. EXCLUIR INFECÇÕES.
ERITEMA MALAR
ERITEMA SOBRE AS EMINÊNCIAS MALARES POUPANDO OS

PESO
8
8

8

8

8
8
8
8
4
4

4
4
4
4
2

SULCOS NASOLABIAIS

ALOPÉCIA

PERDA

ANORMAL DE CABELOS, DE FORMA LOCALIZADA OU

2

DIFUSA.

ÚLCERAS DE MUCOSAS
PLEURITE
PERICARDITE
DIMINUIÇÃO
COMPLEMENTO
ANTI-DNA
FEBRE
PLAQUETOPENIA
LEUCOPENIA
TOTAL

ÚLCERAS ORAIS OU NASAIS.
DOR PLEURÍTICA, COM ATRITO
ESPESSAMENTO PLEURAL.
DOR
PERICÁRDICA
COM

OU DERRAME PLEURAL, OU

ATRITO,
DERRAME
OU
ELETROCARDIOGRAMA OU ECOCARDIOGRAMA COMPATÍVEIS.

DE DIMINUIÇÃO DE C3, C4 OU CH50.
PRESENÇA.
TEMPERATURA MAIOR QUE 38ºC. EXCLUIR INFECÇÕES.
MENOR QUE 100.000 PLAQUETAS POR MM³.
MENOR QUE 3.000 LEUCÓCITOS POR MM³. EXCLUIR DROGAS.

2
2
2
2
2
1
1
1

Obs: válido para manifestações de início recente (até dez dias anteriores à
avaliação) (Gladman et al., 2002).
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D - PedsQLTM4.0 Relato do adolescente (13-18 anos)

No último mês, quanto você tem tido problemas com...
Sobre a Minha Saúde e Atividades
(problemas com...)

Nunca

Quase
Nunca

1.Para mim é difícil andar mais de
um quarteirão
2. Para mim é difícil correr
3.Para mim é difícil praticar
atividades esportivas ou exercícios
4.Para mim é difícil levantar alguma
coisa pesada
5.Para mim é difícil tomar banho de
banheira ou chuveiro sozinho
6.Para mim é difícil fazer as tarefas
do dia-a-dia da casa
7. Eu tenho dor ou machucado
8. Eu tenho pouca energia

0

1

Alguma Freqüe Quase
s Vezes ntemen Sempre
te
2
3
4

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

Sobre os Meus Sentimentos
(problemas com...)

Nunca

Quase
Nunca

1.Eu sinto medo ou fico assustado
2.Eu fico triste ou deprimido
3.Eu fico com raiva
4.Eu tenho dificuldade para dormir
5.Eu me preocupo com o que vai
acontecer comigo

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

Alguma Freqüe
s Vezes ntemen
te
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3

Como eu Convivo com Outras
Pessoas
(problemas com...)

Nunca

Quase
Nunca

1. Eu tenho problemas em conviver
com outros adolescentes
2. Outros adolescentes não querem
ser meus amigos
3. Outros adolescentes me
provocam.
4. Não consigo fazer coisas que
outros adolescentes da minha idade
fazem
5. Para mim é difícil acompanhar os
adolescentes da minha idade

0

1

Alguma Freqüe Quase
s Vezes ntemen Sempre
te
2
3
4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Quase
Sempre
4
4
4
4
4
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Sobre a Escola (problemas com...)

Nunca

Quase
Nunca

Quase
Sempre

1
1
1

Alguma Freqüe
s Vezes ntement
e
2
3
2
3
2
3

1. É difícil prestar atenção na aula
2. Eu esqueço as coisas
3. Eu tenho problemas em
acompanhar os trabalhos da classe
4. Eu falto na escola por não estar
me sentindo bem
5. Eu falto na escola para ir ao
médico ou hospital

0
0
0
0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

4
4
4
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E - PedsQLTM4.0 Relato dos pais sobre o adolescente (13-18 anos)
No último mês, quanto seu filho (a) tem tido problemas com...
Capacidade Física (problemas
com...)

Nunca

Quase
Nunca

Quase
Sempre

1
1
1

Alguma Freqüe
s Vezes ntemen
te
2
3
2
3
2
3

1.Andar mais de um quarteirão
2.Correr
3.Participar de atividades esportivas
ou exercícios
4.Levantar alguma coisa pesada
5.Tomar banho de banheira ou
chuveiro sozinho
6.Fazer as tarefas do dia-a-dia da
casa
7.Ter dor ou machucado
8. Pouca energia

0
0
0
0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

0

1

2

3

4

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

Aspecto Emocional (problemas
com...)

Nunca

Quase
Nunca

1.Sentir medo ou ficar assustado
2. Ficar triste ou deprimido
3. Ficar com raiva
4.Dificuldade para dormir
5. Ficar preocupado

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

Alguma Freqüe
s Vezes ntemen
te
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3

Aspecto Social (problemas com...)

Nunca

Quase
Nunca

1.Conviver com outros adolescentes

0

1

Alguma Freqüe Quase
s Vezes ntemen Sempre
te
2
3
4

2. Outros adolescentes não querem
ser amigos dele (a)
3. Outros adolescentes provocam
seu filho (a)
4. Não consegue fazer coisas que
outros adolescentes da mesma idade
fazem
5. Acompanhar outros adolescentes

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

4
4
4

Quase
Sempre
4
4
4
4
4
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Atividade Escolar (problemas com...) Nunca

Quase
Nunca

1.Prestar atenção na aula
2.Esquecer as coisas
3.Acompanhar os trabalhos da
classe
4.Faltar na escola por não estar se
sentindo bem
5.Faltar na escola para ir ao médico
ou hospital

0
0
0

1
1
1

Algumas Freqüe Quase
Vezes
nteme Sempre
nte
2
3
4
2
3
4
2
3
4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4
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