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Abstract
Rheumatoid arthritis (RA) is a progressive inflammatory autoimmune disease with articular and systemic effects. Its 

pathophysiological mechanisms involve the activation and differentiation of T cells, inflammation and oxidative stress, 
with progressive destruction of joints, cartilage and bones. Nutritional intervention can modulate the immune system, 
collaborating to improve signs and symptoms of RA in patients. Proposed strategies include intestinal treatment, removal 
of allergens, including foods, supplements, compounds, antioxidant and anti-inflammatory phytotherapic agents, and 
the choice of anti-inflammatory fats. Most studies were conducted in experimental animal models. Further randomized 
trials in humans, with a longer period of intervention, are needed to confirm the benefits.

Keywords: rheumatoid arthritis, immune system, T cells, diet, autoimmunity, antioxidants, supplementation

Resumo
A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória autoimune progressiva com efeitos articulares e sistêmicos. 

Seus mecanismos fisiopatológicos envolvem a ativação e diferenciação das células T, inflamação e estresse oxidativo, 
com destruição progressiva das articulações, cartilagem e osso. A intervenção nutricional pode modular o sistema 
imunológico, corroborando com a melhora dos sinais e sintomas dos pacientes com AR. As estratégias propostas 
incluem tratamento do intestino, remoção de alérgenos, inclusão de alimentos, suplementos, compostos e fitoterápicos 
com ação antioxidante e anti-inflamatória e a escolha de lipídios anti-inflamatórios. A maioria dos estudos foi realizada 
em modelos experimentais animais. Mais pesquisas randomizadas em humanos, com um período maior de intervenção, 
são necessárias para confirmar os benefícios.

Palavras-chave: artrite reumatoide, sistema imunológico, células T, dieta, autoimunidade, antioxidantes, suplementação

Rheumatoid arthritis and its increase 
during the incidence of immune response

Artrite reumatoide 
e o seu aumento na 
incidência de resposta 
do sistema imunológico
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doenças autoimunes8. Essas estratégias nutricionais para 
a modulação do sistema imune na AR estão abordadas no 
presente artigo.

Metodologia
Foi realizada uma revisão de artigos indexados 

nas bases de dados PUBMED e Portal da CAPES. Os 
descritores pesquisados foram: artrite reumatoide, sistema 
imunológico, células T, autoimunidade, antioxidantes, 
suplementação; todos associados ou não, em português 
e em inglês

Mecanismos Fisiopatológicos da ar
Na AR há uma interação complexa de vários 

tipos de células, incluindo macrófagos16, mastócitos15, 
fibroblastos16, células T, células B15, células dendríticas, 
células plasmáticas, e osteoclastos16 (Figura 1), que ocorre 
por meio das citocinas. Essa interação é responsável 
pela lesão articular que começa no tecido sinovial, que 
é a membrana que protege as articulações e secreta os 
lubrificantes que permitem os movimentos adequados dos 
ossos. A sinovite é causada pelo influxo e/ou a ativação 
local das células mononucleares e por angiogênese. O 
revestimento sinovial torna-se, então, hiperplásico, e a 
membrana sinovial se expande e forma vilosidades15. 
Os macrófagos e neutrófilos produzem uma grande 
quantidade de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, 
contribuindo para a lesão do tecido sinovial9. A ativação 
anormal de osteoclastos na membrana sinovial destrói 
progressivamente o osso1, devido a interações com 
fibroblastos sinoviais e linfócitos T, que expressam 
o ligante do receptor ativador do fator nuclear-kB 
(RANKL)17, um mediador importante na perda de massa 
óssea18. E as enzimas secretadas pelos sinoviócitos e 
condrócitos degradam a cartilagem1.

Introdução

A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória 
autoimune progressiva com efeitos articulares e 
sistêmicos1, com prevalência estimada em 0,5%–1% da 
população, predominante em mulheres e na faixa etária 
de 30 a 50 anos2,3.

A AR acomete simetricamente pequenas e grandes 
articulações, principalmente mãos e pés. Além da 
deformidade irreversível e da limitação funcional, os 
pacientes com AR e doença avançada podem apresentar 
menor sobrevida4,5. 

Nos últimos 10 anos, houve grande avanço na 
elucidação dos mecanismos fisiopatológicos da AR, com 
implementação de diferentes estratégias de tratamento6. O 
período inicial da doença, em especial seus 12 primeiros 
meses5, é considerado uma janela de oportunidade 
terapêutica com a possibilidade de remissão sustentada 
da AR6,7. 

Seus mecanismos fisiopatológicos envolvem a 
ativação e diferenciação dos linfócitos T8, inflamação9 

e estresse oxidativo9, com destruição progressiva das 
articulações8, cartilagem e osso10.

A interação entre fatores genéticos predisponentes e 
gatilhos ambientais é necessária para a manifestação da 
doença10,11. Segundo as evidências científicas, tabagismo, 
consumo de café, obesidade, gravidez12, maior peso ao 
nascer e menor nível socioeconômico13 estão diretamente 
associados ao risco, enquanto que os antioxidantes 
alimentares e a amamentação são protetores14.

As terapias medicamentosas comumente usadas têm 
uma eficácia limitada e vários efeitos colaterais. Segundo 
as evidências científicas, as intervenções alimentares e 
suplementares representam uma estratégia promissora nas 

Fonte: Adaptado de CHOY1

Figura 1. Articulação normal (a) e articulação afetada por AR (b) com inflamação e aumento da atividade celular.
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Dentro das articulações, a ativação do NF-kB leva 
à expressão de mediadores inflamatórios, incluindo 
citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão19. A liberação 
de TNF-α, IL-6, IL-11 e IL-1720 provoca a inflamação 
sinovial1. A IL-17, secretada por células Th17, pode 
estimular macrófagos a produzir citocinas inflamatórias, 
metaloproteinases de matriz e óxido nítrico, promovendo, 
assim o infiltrado inflamatório e danos na cartilagem20. Em 
adição, a IL-17 está envolvida na indução da expressão 
do ligante do receptor ativador do NFkB (RANKL) 
pelos osteoblastos , aumentando, com isso, a reabsorção 
óssea. Além dos efeitos articulares, as citocinas pró-
inflamatórias promovem o desenvolvimento de efeitos 
sistêmicos, incluindo a produção de proteínas de fase 
aguda (por exemplo, proteína C reativa - PCR), anemia 
crônica, doença cardiovascular e osteoporose, e afeta o 
eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, que resulta em fadiga 
e depressão1.

Diferenciação dos linfócitos T na AR
As células T CD4+ regulam a diferenciação e as funções 

de outras células do sistema imune, particularmente células 
B e células do sistema imune inato. Por estímulo de 
citocinas específicas produzidas pelo sistema imune inato, 
ao encontrar agentes patogênicos específicos, as células T 
CD4+ nativas proliferam e se diferenciam em diferentes 
subtipos8 (Figura 2). 

A interação entre esses linfócitos diferenciados é 
um importante passo no desenvolvimento das doenças 
autoimunes8. As células Th1 e Th17 são os subtipos pró-
inflamatórios e indutores da autoimunidade, enquanto que 
as células T reguladoras (Treg) têm um efeito antagônico, 
pois mantêm a autotolerância e regulam as respostas 
imunes21. Na AR, há um aumento das células Th1 e 
Th1722 e uma diminuição do número ou da funcionalidade 
supressora das células Treg8.

Figura 2. Diferenciação dos linfócitos T CD4+ e sua rede 
de regulação.

As células Treg podem ser convertidas em células 
Th1723,24. A IL-6 é a chave para aumentar a diferenciação 
para Th17 e inibir para Treg8 (Figura 2). Esta plasticidade 
das células Tregs pode explicar por que elas não são 
capazes de suprimir as respostas no local acometido pela 
doença25.

Trato Gastrintestinal vs. AR
Tem sido proposto um possível papel da microbiota 

na manifestação da AR. A disbiose cria um desequilíbrio 
nas respostas imunes dos sistemas inato e adaptativo26, 
resultando no início de uma cascata inflamatória, com 
posterior rompimento do tecido local e doença clínica27. Os 
linfócitos do tecido linfoide associado à mucosa (MALT) 
podem migrar para o tecido sinovial28.

Vários agentes infecciosos, tais como bactérias e 
vírus, têm sido associados com a patogênese da AR29. Se 
a resposta inflamatória não for adequada e/ou a infecção 
não for controlada, a persistência pode eventualmente 
resultar em inflamação crônica e autoimunidade29. Em 
modelos animais geneticamente predispostos, as bactérias 
do intestino induziram a autoimunidade11.

Em ratos, a injeção intra-articular de C. albicans ou 
de A. zymosan combinada com fragmentos da parede 
celular de Streptococcus pyogenes resultou em inchaço 
das articulações e em inflamação. Apenas a adição de 
C. albicans resultou na morte de condrócitos, destruição 
aumentada de cartilagem e osso e um aumento da IL-17 na 
articulação, pois os indivíduos apresentaram um número 
significativamente maior de células Th17 na sinóvia10.

Hipersensibilidade Alimentar vs. AR
As hipersensibilidades alimentares podem promover 

reações autoimunes nas articulações. Frequentemente há 
uma associação entre a ingestão de alimentos e a gravidade 
da AR30. Portanto, a eliminação de possíveis antígenos 
alimentares pode trazer benefícios clínicos à doença31.

Um estudo piloto demonstrou uma melhora clínica 
da AR com dieta elementar por 2 semanas, sendo esta tão 
eficaz quanto o tratamento com prednisolona oral (15 mg/
dia). Os parâmetros clínicos (rigidez matinal, dor e edema) 
melhoraram significativamente (mais de 20%) em 72% do 
grupo de dieta elementar e 78% do grupo de prednisolona. 
Tal pesquisa apoiou a ideia de que a AR pode ser uma 
reação a um antígeno alimentar e que o processo da doença 
começa no intestino32. Os mecanismos propostos para 
uma dieta elementar ser eficaz no tratamento da AR são: a 
redução da carga antigênica no lúmen intestinal, alteração 
da flora intestinal, regulação da permeabilidade intestinal 
e supressão do MALT, reduzindo, portanto, a migração 
dos linfócitos para a sinóvia33.

Outra pesquisa investigou a ligação entre o intestino, 
a imunidade e a AR. Os anticorpos (IgG, IgA, e IgM) 

Fonte: Adaptado de WU et al8
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alimentares para a α-lactoalbumina, β-lactoglobulina, 
caseína, gliadina, aveia, soja, ovalbumina, peixe, bacalhau 
e carne de porco foram medidos no soro e fluido de 
perfusão jejunal de pacientes com AR e de controles 
saudáveis. A produção de anticorpos reativos cruzados 
foi notavelmente maior no intestino de muitos pacientes 
com AR30.

Um estudo randomizado mostrou que a dieta 
vegetariana livre de glúten melhorou os sinais e sintomas 
da AR e reduziu os níveis de imunoglobulina G (IgG), 
antigliadina e anti-β-lactoglobulina31.

Alimentação e Suplementos vs. AR
Uma revisão de estudos controlados que avaliou o 

efeito do jejum seguido de dieta vegetariana, por pelo 
menos três meses, sugeriu que esta intervenção pode 
demonstrar benefícios clínicos no tratamento da AR34. 
Outro estudo investigou a associação da carne vermelha 
e outros componentes dietéticos no desenvolvimento da 
poliartrite inflamatória em 25.630 pessoas e observou 
que os pacientes que desenvolveram AR apresentavam 
um maior consumo de carne vermelha e menor consumo 
de vitamina C35.

Vitaminas e Minerais

Vitaminas e minerais antioxidantes
Em pacientes com AR, o sistema de defesa 

antioxidante é comprometido, como evidenciado 
pelo aumento dos marcadores de estresse oxidativo e 
pela diminuição dos níveis de enzimas antioxidantes 
protetoras. Uma alimentação enriquecida com 
antioxidantes, como vitamina E36,37, vitamina C36,37, 
β-caroteno36, licopeno37 e substâncias fenólicas36,37, tem 
sido sugerida para melhorar os sintomas42. Os benefícios 
clínicos também têm sido atribuídos ao consumo de 
frutas e vegetais37.

Segundo Cerhan38, em um estudo prospectivo com 
29.368 mulheres entre 55 e 69 anos, a ingestão de 
micronutrientes antioxidantes foi protetora contra o 
desenvolvimento da AR. Até 11 anos após o início, foram 
identificados 152 casos de AR. Depois de controlar outros 
fatores de risco, a maior ingestão (ou suplementação) de 
vitamina C e E, β-criptoxantina e zinco foi inversamente 
associada com a AR. A maior ingestão de frutas e vegetais 
crucíferos, suplementos de cobre e manganês também 
apresentaram tendências para a inversa associação. Não 
houve associação com carotenoides totais, α-β-caroteno 
ou licopeno, luteína e zeaxantina nesse estudo. Quando 
os antioxidantes foram modelados em conjunto, apenas 
β-criptoxantina e zinco suplementares foram preditores 
estatisticamente significativos38.

A suplementação de 600 mg, 2 vezes ao dia, de 
α-tocoferol por 12 semanas resultou na supressão da dor 
articular39. O consumo diário de um antioxidante contendo 

α-tocoferol (400 mg), licopeno (10 mg), carotenoides (5 
mg, principalmente α-caroteno), luteína (10 mg) e vitamina 
C (200 mg) após 10 semanas também demonstrou 
uma redução significativa no número de articulações 
dolorosas40. A revisão de Canter et al.41 mostrou pouca 
evidência do efeito benéfico de suplementações isoladas de 
vitaminas A, C, E e selênio. Balbir-Gurman et al.9 sugerem 
que um único antioxidante suplementado pode não refletir 
o mesmo resultado encontrado após a associação de vários 
ou de alimentos naturais (frutas e vegetais).

Em estudos in vitro, o ácido retinoico, o derivado ativo 
da vitamina A, promoveu a atividade das células Tregs e 
preveniu a sua conversão em células Th1742,43, mesmo na 
presença de IL-644.

Vitamina D
A hipovitaminose D, em indivíduos geneticamente 

predispostos, pode implicar na patogênese de várias 
doenças autoimunes14. Estudos transversais mostram 
que os níveis de vitamina D menores que 30 ng/mL 
estão presentes numa percentagem significativa (30-
77%) de pacientes com doença autoimune e também em 
indivíduos saudáveis, e que a deficiência profunda (menor 
que 10 ng/mL) agrava a sintomatologia da doença. A 
vitamina D exerce uma ação endócrina sobre as células 
do sistema imune, gerando efeitos anti-inflamatórios 
e de autotolerância imunológica45,46. A 1,25-dihidroxi 
vitamina D3 tem efeitos reguladores sobre as funções 
dos linfócitos T por inibição da proliferação de Th1 e 
indução de células Th247 e Treg48. No estudo de Gopinath 
e Danda49, a suplementação de 500 UI da 1,25-dihidroxi 
vitamina D3 resultou em maior alívio da dor articular 
quando comparado ao grupo que recebeu somente drogas 
antirreumáticas (50% vs. 30%, P = 0,006), após 3 meses. 
A prevalência da deficiência de vitamina D nesse estudo 
foi de 68,1%.

Antioxidantes e Fitoterápicos

Coenzima Q10 (CoQ10)
Uma pesquisa conduzida em ratos demonstrou que 

a administração combinada de CoQ10 (20 mg/Kg/dia) 
e metotrexato suprimiu a progressão da AR de forma 
mais eficaz do que o metotrexato isolado. A CoQ10 pode 
ser adjuvante na melhora clínica da AR, por seus efeitos 
energético mitocondrial, anti-inflamatório e antioxidante 
atuantes na fraqueza e na atrofia muscular frequentes50.

Ácido lipoico
Em ratos, a suplementação com ácido alfa-lipoico 

(média de 160 mg/kg/dia e 800 mg/kg/dia em diferentes 
grupos) suprimiu a artrite induzida por colágeno (CIA), 
com uma diminuição da incidência e gravidade da AR, 
diminuição significante na destruição óssea, redução da 
síntese de citocinas inflamatórias e do RANKL nos tecidos 



Re
vi

st
a 

Br
as

ile
ir

a 
de

 N
ut

ri
çã

o 
Fu

nc
io

na
l -

 a
no

 1
3,

 n
º5

5,
 2

01
3

16

Artrite reumatoide e seu aumento na incidência de resposta do sistema imunológico

articulares e no soro51.

Gengibre
Os gingeróis são os polifenóis que conferem o sabor 

típico do gengibre (Zingiber officinale) e os principais 
constituintes ativos estudados, principalmente em relação 
a sua capacidade de inibir as enzimas ciclo-oxigenases 1 
e 2 (COX1 e COX 2) em estudos in vitro52-55. 

Em um estudo realizado em ratos com artrite indu-
zida foi comparada a eficácia antiartrítica de uma fração 
isolada de gingeróis versus um extrato mais completo 
contendo outros compostos, como os óleos essenciais 
e compostos polares (administração intraperitoneal). 
Houve redução significativa no índice de degradação da 
cartilagem em ambos os tratamentos; no entanto, o extrato 
mais completo do gengibre demonstrou maior eficácia 
na prevenção tanto da inflamação quanto da destruição 
articular56.

Curcumina
A curcumina, componente ativo da cúrcuma, é conhe-

cida por suas propriedades antioxidante, anti-inflamatória 
e antiartrítica. A curcumina inibe todos os mediadores de 
resposta inflamatória, tais como citocinas, quimiocinas, 
moléculas de adesão e fatores de crescimento, óxido nítrico 
induzível, fator de tecido e alterações epigenéticas57-59, 
devido à sua capacidade de inibir a via do NFkB, COX-2, 
AP-1, Egr-1, STAT (transdutores de sinal e ativadores de 
transcrição) e proteína quinase mitógeno-ativada (MAPK). 
Um estudo clínico piloto randomizou 45 pacientes com 
AR em três grupos: curcumina (500 mg); diclofenaco de 
sódio (50 mg); associação dos dois. Houve redução no 
Índice de Atividade da Doença (DAS), redução da dor e 
do edema nos 3 grupos. No entanto, o grupo curcumina 
mostrou resultados significativamente melhores do que 
os pacientes no grupo de diclofenaco. O tratamento com 
curcumina foi seguro e sem eventos adversos60.

Resveratrol
O resveratrol possui propriedades anti-inflamatórias e 

imunorreguladoras. Diferentes doses (15 ou 20 mg/Kg de 
peso/dia) de resveratrol foram administradas antes e após o 
desenvolvimento de CIA em ratos. Houve redução signifi-
cativa da incidência da doença e atenuação dos parâmetros 
clínicos nos ratos suplementados com 20 mg/kg/dia. Suas 
propriedades protetoras foram atribuídas ao efeito inibi-
tório sobre a produção de citocinas pro-inflamatórias do 
Th17 e de autoanticorpos61.

Em outro estudo, o resveratrol inibiu RANKL in vitro, 
de forma dependente da concentração, desempenhando um 
papel central na regulação do equilíbrio entre a atividade 
osteoclástica contra osteoblástica na formação do osso18.

Extrato de romã
O consumo do extrato de romã foi indicado 

cientificamente na redução da incidência e da gravidade da 
AR, provavelmente por sua propriedade antioxidante. Em 
estudo piloto de 12 semanas conduzido com 8 pacientes 
com AR ativa, a administração de 10 mL do extrato de 
romã reduziu significativamente o índice da atividade da 
doença em 17%, o número de articulações acometidas 
em 62% e a peroxidação lipídica induzida por radicais 
livres em até 25%9.

Própolis
O própolis tem sido relatado como imunomodulador 

e anti-inflamatório. Ratos com CIA foram suplementados 
com extrato etanólico de própolis brasileiro e apresentaram 
menores escores clínicos do que aqueles alimentados com 
a dieta controle. Esse efeito supressor foi considerado 
pelos autores devido a uma diminuição da produção de 
IL-17 com a inibição da diferenciação das células Th1762.

Camellia sinensis
Um dos benefícios propostos do chá verde (Camellia 

sinensis) é o seu efeito protetor sobre as doenças autoimu-
nes. Em investigações científicas apresentadas na revisão 
de Wu et al.8, o chá verde e sua substância ativa, o polifenol 
epigalocatequina-3-galato (EGCG), demonstraram efeito 
supressor sobre as citocinas inflamatórias incluindo IL-6 
e TNF-α, diminuição da resposta Th1 e Th17 e aumento 
da diferenciação em células Treg, desempenhando efeito 
antiartrítico.

Em outro estudo, in vitro, em células precursoras de os-
teoclastos da medula óssea de ratos, o EGCG e o polifenol 
do chá preto (teaflavina-3,3'-digalato – TFDG) inibiram a 
formação e a diferenciação dos osteoclastos por meio da 
inibição da expressão das metaloproteinases de matriz63.

Boswellia serrata 
Os efeitos da Boswellia serrata são principalmente 

atribuíveis à supressão da formação de leucotrienos 
da série 4 por inibição da 5-lipoxigenase pelos ácidos 
boswéllicos64. Dessa forma, os ácidos boswéllicos 
atuam na down-regulation do TNF-α e reduzem IL-1, 
IL-2, IL-4, IL-6 e IFN-γ. O seu uso apresentou efeitos 
positivos em algumas doenças inflamatórias crônicas65, 
demonstrando ser uma alternativa promissora aos anti-
inflamatórios não esteroides (AINEs). Porém, os dados 
clínicos na AR não foram unânimes.

 Um estudo randomizado, duplo-cego e cruzado foi 
conduzido com o extrato de Boswellia serrata (1000 
mg) em 30 pacientes com osteoartrite por 8 semanas. 
O grupo que utilizou o fitoterápico apresentou redução 
significativa da dor e do inchaço no joelho, além de 
melhora da amplitude de movimento quando comparado 
com o placebo66.

Lipídios
Uma revisão apresentou o efeito do ácido γ-linolênico 
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(GLA) na supressão da dor, no número de articulações 
acometidas e na rigidez em pacientes com AR ativa, 
em uma dosagem de 540 a 2800 mg/dia de óleo de 
groselha negra, de borragem ou de prímula67. Na meta-
análise de Cameron et al.68 de 7 estudos com esses três 
óleos, as doses iguais ou superiores a 1400 mg de GLA 
demonstraram alívio das dores reumáticas, enquanto que 
as doses abaixo de 500 mg não foram eficazes. O GLA é 
precursor da prostaglandina E1, que possui propriedade 
anti-inflamatória. A concentração de GLA no óleo de 
groselha negra é de 6%, enquanto que no óleo de semente 
de borragem é de 9% e, no óleo de prímula, é de 2%67. 

Dois estudos que utilizaram o azeite de oliva como 
placebo demonstraram benefícios clínicos na artrite 
reumatoide69,70. A suplementação de 6 g/dia aliviou a 
dor articular69 e a utilização de 18 g/dia reduziu a dor e 
a rigidez articular matinal70.

Os ácidos graxos ômega-3 demonstraram melhora 
dos sintomas clínicos da AR em vários estudos71-78, com 
inibição da transmissão da dor por suprimir a produção 
de citocinas e eicosanoides mais inflamatórios e por 
modular a sensibilização central induzida por dor 
inflamatória e neuropática. Foi relatado que o ácido 
α-linolênico suprime a produção de ácido lisofosfatídico, 
um fator fortemente relacionado com o desenvolvimento 
de dor neuropática. Os efeitos benéficos do ômega-3 em 
várias doenças inflamatórias foram explicados pela ação 
antagonista deste para a cascata do ácido araquidônico. 
O ácido eicosapentaenoico (EPA) e o docosaexaenoico 
(DHA), quando metabolizados por ciclo-oxigenase 
e lipoxigenase, são convertidos em resolvinas e 
protectinas, moléculas anti-inflamatórias potentes79.

Conclusão
A intervenção dietética pode melhorar os sintomas dos 

pacientes com AR. Os mecanismos propostos incluem 
tratamento do intestino, remoção de alérgenos, inclusão de 
alimentos/suplementos antioxidantes e anti-inflamatórios 
e uma redução de gorduras inflamatórias. A maioria 
dos estudos foi realizada em modelos experimentais 
animais. Mais pesquisas randomizadas em humanos com 
um período maior de intervenção são necessárias para 
confirmar os benefícios.
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