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RESUMO
A síndrome metabólica tem se mostrado um problema de saúde pública, englobando
diferentes patologias recorrentes em todo o mundo, tais como obesidade central, hipertensão,
concentrações reduzidas de lipoproteínas de alta densidade e elevadas de triglicérides e
glicose. O tratamento envolve o uso de medicamentos e mudança no estilo de vida a partir de
uma alimentação saudável, prática de atividade física, bem como a suspensão do tabagismo.
O estresse oxidativo desempenha um papel chave no aparecimento de doenças crônicas,
dando destaque às estratégias nutricionais relacionadas à suplementação de nutrientes com
potencial antioxidante. A coenzima Q10 é encontrada em todos os tecidos e órgãos do corpo e
seus efeitos benéficos podem ser largamente atribuídos ao papel fundamental na produção de
energia mitocondrial na bioenergética celular. Possui alta eficiência como antioxidante
lipossolúvel, e ainda foi observado possíveis efeitos na expressão gênica, atuando como um
potente regulador de genes. O objetivo do presente trabalho é buscar na literatura científica
artigos que façam alusão à suplementação da Coenzima Q10 no tratamento da síndrome
metabólica. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, com busca realizada nas bases de
dados Pubmed, Science direct e Scielo, do ano 2001 a 2017. Através do presente estudo foi
evidenciado o potencial efeito da suplementação da coenzima Q10 sobre as patologias
recorrentes na síndrome metabólica. De acordo com os estudos, verificou-se que a
suplementação da coenzima Q10 em pacientes com hipertensão diminuiu significativamente a
pressão arterial sistólica e diastólica, pacientes com diabetes apresentaram uma melhora do
controle glicêmico e metabólico, bem como redução no estresse oxidativo, e, por fim,
pacientes com alterações no perfil lipídico verificou-se a diminuição das lipoproteínas
plasmáticas e consequentemente a redução da inflamação. A eficiência da Coenzima Q10 nas
comorbidades da síndrome metabólica destaca seu papel na hipertensão, diabetes e no perfil
lipídico. Esses efeitos foram observados principalmente no que diz respeito ao seu potencial
antioxidante e anti-inflamatório, sendo eficiente a sua suplementação em doenças que cursem
com estresse oxidativo e inflamação, dando destaque a Síndrome Metabólica, contudo, se faz
necessário mais pesquisas em pacientes com síndrome metabólica, no que se refere a dosagem
e tempo de aplicação para utilização segura do seu uso na prática clínica.
Descritores: Coenzima Q10; antioxidante; anti-inflamatória; doenças crônicas não
transmissíveis.
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APRESENTAÇÃO

Meu nome é Etiene Dantas da Silva, o interesse pelo tema surgiu após
conversar com a minha orientadora e observar que o uso da Coenzima Q10 já vem sendo
realizado na prática clínica, em diferentes comorbidades, e, com isso, surgiu o grande
questionamento do seu uso na síndrome metabólica, visto que é uma doença que vem
aumentando nos últimos anos e que compromete a qualidade de vida dos pacientes.
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Objetivo: O objetivo do presente trabalho é buscar na literatura científica artigos que façam
alusão à suplementação da Coenzima Q10 no tratamento da síndrome metabólica.
Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, sendo analisados artigos em
inglês e português, com busca realizada nas bases de dados pubmed, science direct e scielo,
do ano 2001 a 2017. Resultados: Através do presente estudo foi evidenciado o potencial
efeito da suplementação da coenzima Q10 sobre as patologias recorrentes na síndrome
metabólica. De acordo com os estudos, verificou-se que a suplementação coenzima Q10 em
pacientes com hipertensão diminuiu significativamente a pressão arterial sistólica e diastólica,
pacientes com diabetes apresentou uma melhora do controle glicêmico e metabólico, bem
como redução no estresse oxidativo, e, por fim, pacientes com alterações no perfil lipídico
verificou-se a diminuição das lipoproteínas plasmáticas e consequentemente a redução da
inflamação. Conclusão: A eficiência da Coenzima Q10 nas comorbidades da Síndrome
Metabólica destaca seu papel na hipertensão, diabetes e no perfil lipídico. Esses efeitos foram
observados principalmente no que diz respeito ao seu potencial antioxidante e antiinflamatório, sendo eficiente a sua suplementação em doenças que cursem com estresse
oxidativo e inflamação, dando destaque a síndrome metabólica, contudo, se faz necessário

mais pesquisas em pacientes com síndrome metabólica, no que se refere a dosagem e tempo
de aplicação para utilização segura do seu uso na prática clínica.
Palavras chaves: coenzima Q10; antioxidante; doenças crônicas não transmissíveis.
Objective: The objective of the present work is to look through the literature for articles that
refer to Coenzyme Q10 supplementation in the treatment of the metabolic syndrome.
Methodology: This is a narrative review of the literature, articles were analyzed in English
and Portuguese. The research was carried out on pubmed, science direct and scielo databases
from 2001 to 2017. Results: The present study showed the potential effect of coenzyme Q10
supplementation on the recurrent pathologies in the metabolic syndrome. According to the
studies coenzyme Q10 supplementation in patients with hypertension significantly decreased
their systolic and diastolic blood pressure, patients with diabetes revealed an improvement in
glycemic and metabolic control, as well as reduction in oxidative stress, and finally, patients
with changes in the lipid profile showed a decrease in plasma lipoproteins and consequently
the reduction of inflammation. Conclusion: The efficiency of Coenzyme Q10 in metabolic
syndrome comorbidities highlights its role in hypertension, diabetes and lipid profile. These
effects were mainly observed with respect to its antioxidant and anti-inflammatory potential,
being efficient its supplementation in diseases that present oxidative stress and inflammation,
highlighting the Metabolic Syndrome, however, it is necessary to do more research on
patients with syndrome metabolic rate, with regard to dosage and application time for safe use
of its use in clinical practice.
Keywords: coenzyme Q10; antioxidant; noncommunicable chronic diseases.
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1. INTRODUÇÃO
A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo representado por um
conjunto de fatores de risco cardiovascular, comumente relacionados à deposição central de
gordura e à resistência à insulina1.
Os critérios para o diagnóstico da SM estabelecidos pela National Cholesterol
Education Program – Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III) de 20012 e da I Diretriz
Brasileira de Síndrome Metabólica1 (I DBSM) de (2005), representam a combinação de pelo
menos três componentes acima dos parâmetros de normalidade dos seguintes apresentados:
circunferência abdominal, triglicerídeos, colesterol (lipoproteínas de alta densidade-HDL),
pressão arterial e glicemia de jejum.
Ford e cols3 publicaram os resultados de suas pesquisas realizadas nos Estados
Unidos, em que a prevalência de SM aumentou entre os participantes com idade entre 20 e 70
anos. Segundo os dados do censo de 2000, cerca de 47 milhões de residentes americanos têm
a SM. Estudos brasileiros apontam uma prevalência entre 34 e 60 % de SM, que varia de
acordo com a população de estudo4,5.
As evidências científicas sugerem que o estresse oxidativo desempenha um
papel chave no aparecimento de doenças crônicas, tais como doenças cardiovasculares
(DCV), obesidade, diabetes mellitus (DM) tipo 2, hipertensão e aterosclerose, entretanto, o
papel do estresse oxidativo na SM ainda não está totalmente esclarecido6. Além do estresse
oxidativo, estão associados marcadores inflamatórios à morbidade cardiovascular, e ainda,
estão fortemente atrelados ao número de componentes da SM. O estresse oxidativo está
intimamente relacionado à inflamação ao passo de um induzir o outro7,8.
Estratégias nutricionais que envolvam medidas preventivas relacionadas a
alimentação são fundamentais para o sucesso do tratamento9. A CoQ10, também chamada de
ubiquinona, é encontrada em todos os tecidos e órgãos do corpo, apresentando maiores
concentrações no coração. Sua principal função é a produção de ATP através da cadeia
transportadora de elétrons. Esta apresenta um potencial antioxidante e anti-inflamatório10,8.
A deficiência de CoQ10 tem sido implicada em vários distúrbios clínicos e, em
algumas áreas, há uma justificativa para a terapia de suplementação, sendo associada à
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redução do risco de doença arterial coronariana, bem como um potencial impacto
cardioprotetor, melhora no controle metabólico e redução no estresse oxidativo11,12.
Diante das evidências supracitadas e por ter sido reconhecido importante o
papel da CoQ10 nos componentes da SM, muito embora haja escassez de pesquisas sobre a
temática em questão, este artigo de revisão tem como objetivo buscar na literatura cientifica
estudos que façam alusão à suplementação de CoQ10 na SM, destacando seu importante
papel antioxidante e anti-inflamatório como terapia nutricional no tratamento da patologia.
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2. MÉTODOS
Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, com isso, o levantamento dos
dados buscou os artigos de maior relevância sobre o assunto, dando preferência aos artigos
mais atuais que tratassem sobre a suplementação da CoQ10 na SM. As bases de dados
utilizadas foram Pubmed, Science direct e Scielo a partir de 2001 até 2017. Foram analisados
estudos em inglês e português com os seguintes descritores: Síndrome Metabólica, CoQ10,
estresse oxidativo, inflamação, obesidade, hipertensão e dislipidemia.
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3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 SÍNDROME METABÓLICA: CONCEITO, PREVALÊNCIA, DIAGNÓSTICO E
FATORES DE RISCO
A SM representa um aglomerado de fatores de risco que incluem obesidade
central, hipertensão, HDL baixo e concentração elevada de triglicérides e glicose13. Salaroli e
cols14 determinaram a prevalência da SM em Vitória, Espírito Santo, Brasil, com uma
população entre 25 e 64 anos. A prevalência foi de 29,8%, sem diferença entre sexos. De 25 a
34 anos, a prevalência foi 15,8%, alcançando 48,3% na faixa de 55 a 64 anos. Com isso,
observa-se que a prevalência da SM é elevada, inclusive nos mais jovens.
Um estudo transversal realizado por Marquezine e cols15, de uma grande
população urbana no Brasil mostrou uma alta prevalência geral da SM (25,4%), o que
aumenta à medida que a população envelhece especialmente nas mulheres mais pobres.
Semelhante a um estudo epidemiológico publicado em 2017, baseado na população adulta da
Argentina que identifica prevalência de SM em 27,5%, contudo a SM prevaleceu nos homens.
Dentre os componentes mais comuns da SM foram dislipidemia, hipertensão, obesidade e
DM16.
A NCEP-ATP III2 determina os critérios para diagnóstico da SM como sendo,
no mínimo, 3 ou mais dos seguintes componentes: obesidade abdominal, medido por meio de
circunferência abdominal maior que 102cm para homens e maior que 88cm para mulheres,
colesterol HDL menor que 40 mg/dL para homens e menor que 50mg/dL para mulheres,
pressão arterial maior ou igual a 130 mmHg ou 85mmHg e glicemia de jejum maior ou igual a
110 mg/dL
A avaliação proposta pela I-DBSM2 é composta pela medida da circunferência
abdominal, peso e estatura, níveis de pressão arterial, exame da pele para pesquisa de acantose
nigricans, dobras cutâneas, e, por fim, exame cardiovascular. E ainda, os exames laboratoriais
necessários para o diagnóstico da SM: Glicemia de jejum, dosagem do colesterol HDL e dos
triglicerídeos. Outros exames laboratoriais adicionais poderão ser realizados para melhor
avaliação do risco cardiovascular global. Recomenda que, para os componentes pressão
arterial e triglicerídeos, o uso de medicação anti-hipertensiva ou de hipolipemiantes, assim
como diagnóstico prévio de DM, preencham os critérios específicos. E quanto ao diagnóstico
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clínico, realiza-se: história clínica do paciente, avaliação nutricional envolvendo o exame
físico, avaliação antropométrica, composição corporal e consumo alimentar2.
A SM parece ter 3 categorias etiológicas potenciais: obesidade e distúrbios do
tecido adiposo; resistência a insulina; e uma constelação de fatores independentes (moléculas
de origem hepática, vascular e imunológica) que medeiam componentes específicos da SM.
Outros fatores como o envelhecimento, estado pró-inflamatório e mudanças hormonais
também foram implicados como contribuidores17.
Bloomgarden18, aborda fatores que estão associados a SM, incluem DCV,
hipertensão, síndrome de ovário policístico, doença hepática gordurosa não alcoólica ou
acantose nigricans; etnia não caucasiana; estilo de vida sedentário; idade maior que 40 anos;
uma história de DM gestacional ou intolerância à glicose; ou uma história familiar de DM2,
hipertensão ou DCV.
3.2 PAPEL DA INFLAMAÇÃO E ESTRESSE OXIDATIVO NA SÍNDROME
METABÓLICA
A resistência à insulina tem um papel importante na fisiopatologia da SM. Isto
significa que o metabolismo da glicose a nível celular está alterado e se faz necessária maior
quantidade de insulina para metabolizar a mesma quantidade de glicose13.
A obesidade e a inflamação estão associadas e apresentam contribuição cíclica
no agravamento de ambas. Caracterizada pelo aumento de adipocinas pro-inflamatórias no
tecido adiposo de obesos, como o fator de necrose tumoral α (TNF-α), Interleucina 6 (IL-6),
proteína C reativa (PCR), proteína quimioatrativa de monócitos e macrófagos, leptina e
resistina. Sendo acordada uma possível associação da inflamação com o surgimento ou
agravamento das comorbidades da obesidade, em especial DM2 e DCV19.
A resistência dos tecidos periféricos à insulina é considerada um importante
aspecto da SM e tem sido associada com alterações estruturais causadas por espécies reativas
produzidas em situações de estresse oxidativo, que por sua vez induz a disfunção endotelial
resultando em inflamação, e, desse modo, interferem nos mecanismos de sinalização de
insulina20,21.
Os marcadores inflamatórios relacionados a SM incluem proteína C reativa
(CRP), Interleucina 6 (IL-6) e fator de necrose tumoral α (TNF-α), e estudos recentes
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relacionam a redução da inflamação como uma das formas de reduzir o risco dessas doenças
crônicas8.
3.3 COENZIMA Q10: CONCEITO, AÇÃO ANTIOXIDANTE E ANTI-INFLAMATÓRIA
A CoQ10 é um composto de quinona biológico, amplamente encontrado em
organismos vivos, incluindo leveduras, plantas e animais. Também chamada de ubiquinona é
encontrada em todos os tecidos e órgãos do corpo, estruturalmente é semelhante à vitamina K,
sendo sua principal função a produção de adenosina trifosfato celular (ATP) através da cadeia
transportadora de elétrons10,22.
Seu grupo funcional é o anel quinone e por redução do quinone a quinol (H2
CoQ10) é produzido um transportador de prótons e elétrons. Algumas fontes da coenzima
Q10 são óleo de soja, óleos de peixe, amendoim, sardinha e cavala23.
Os efeitos benéficos da CoQ10 podem ser largamente atribuídos ao seu papel
fundamental na produção de energia mitocondrial na bioenergética celular. Possui alta
eficiência como antioxidante lipossolúvel, e ainda foi observado possíveis efeitos na
expressão gênica, atuando como um potente regulador de genes, exercendo efeitos através da
indução e da transcrição genética24,25. A deficiência da CoQ10 leva à disfunção da cadeia
respiratória, em decorrência à produção insuficiente de compostos altamente energéticos, que
diminuem a eficiência das células26.
Li Fan e cols8 relata que à medida que as pessoas envelhecem, a produção de
citocinas pró-inflamatórias e marcadores inflamatórios aumentam; no entanto, a síntese
endógena de CoQ10 diminui com a idade. De acordo com Jankowski e cols27 os baixos níveis
de CoQ10 podem ser eficientemente corrigidos através de suplementação exógena. O
tratamento com CoQ10 relatado por Garrido-Maraver28 aborda sua administração oral como
uma estratégia antioxidante e anti-inflamatória frequente em muitas doenças que podem
proporcionar um benefício sintomático significativo, dentre elas, a DM, hipertensão,
aterosclerose e dislipidemia, e, com isso, sendo um potencial no tratamento da comorbidade
referida.
A Co10 exerce funções essenciais no organismo, estudos diversos com a
suplementação dessa coenzima relatam possíveis funções benéficas nas diversas alterações
metabólicas em diferentes patologias. Sua função antioxidante na forma reduzida, tem sido
abordada como agente preventivo da peroxidação lipídica, evitando a produção de radicais
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livres e atuando na proteção de lipídios, proteínas e nas bases do DNA contra a oxidação.
Contribui ainda, para a regeneração da vitamina E por redução do radical α-tocoferoxilo23,29.
A explicação para a alta eficiência da CoQ10 como antioxidante inclui a sua
localização intramembranar, visto que os radicais gerados na membrana reagem de maneira
rápida com outras moléculas vizinhas, em contraste com outros antioxidantes, este composto
inibe tanto a iniciação como a propagação da oxidação lipídica e proteica29,27.
A forma oxidada de CoQ10 que é convertida no meio intracelular pode ser a
ponte para efeitos anti-inflamatórios em determinados parâmetros pró-inflamatórios, onde sua
propriedade antioxidante pode exercer um papel fundamental na ação desta na inflamação.
Contudo, esses efeitos podem ser adicionalmente mediados pela modulação da expressão
gênica30. Todavia, esses mecanismos são ainda escassos na literatura.

3.4 SUPLEMENTAÇÃO DA COENZIMA Q1O NAS COMORBIDADES DA SÍNDROME
METABÓLICA
O uso potencial de suplementos da CoQ10 sozinho ou em combinação com
outras terapias medicamentosas e suplementos nutricionais pode auxiliar na prevenção ou no
tratamento de comorbidades, tais como: DCV, hipertensão, distúrbios mitocondriais, lesões
por radiação, obesidade, DM, úlceras gástricas e envelhecimento26.
A deficiência na CoQ10, particularmente o ubiquinol, é constantemente
observada em pacientes com DM2. Como um potente antioxidante, a CoQ10 é reconhecida
por evitar excesso das espécies reativa de oxigênio e fornecer proteção para células,
principalmente mitocôndrias, de danos oxidativos, além de preservar a função mitocondrial, e,
eventualmente, levar à melhora do controle glicêmico31. Hodgson e cols32 estuda os efeitos da
CoQ10 no controle da glicemia a longo prazo medido por hemoglobina glicada (Hb A1c), o
estudo concluiu melhora significativa no controle glicêmico a longo prazo em indivíduos com
DM tipo 2. Todavia, as concentrações de glicose plasmática em jejum e concentrações séricas
de insulina em jejum não foram alteradas pela CoQ10.
Brauner e cols12 submeteu 23 pacientes a suplementação de CoQ10 durante 12
semanas, o controle metabólico foi melhorado e o estresse oxidativo foi reduzido, além dessas
funções a CoQ10 parece modular as funções imunes por mecanismos amplamente
desconhecidos em pacientes com DM tipo 1.
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Um recente estudo de Stojanović e Radenković

33

concluiu que a CoQ10 pode

reduzir os níveis de glicose no sangue, especialmente se usado em uma dose menor (< 200
mg/dL) e com duração da administração inferior a 12 semanas, independente dos níveis de
glicose no sangue. Contudo, Lim e cols34 não verificou alteração significativa nas
concentrções de (Hb A1c) entre 80 pacientes com DM tipo 2 que tomaram 200 mg de CoQ10
diariamente durante 12 semanas.
Cicero e cols35 encontram em seu estudo com a administração de CoQ10 uma
redução média de 20,5% no nível plasmático de lipoproteína. Sahebkar e cols36 aborda em sua
meta-análise que a suplementação de CoQ10 reduziu as concentrações plasmáticas de
lipoproteínas (Lp), sobretudo em pacientes com Lp igual ou superior a 30 mg/dL, quanto as
doses analisadas a que sugeriu maior impacto foram as doses suplementares maior que
150mg/dia. O autor sugere atividade anti-inflamatória como efeito da suplementação.
Todavia, outros índices lipídicos como a subfração total de colesterol e os níveis de
triglicerídeos não foram alterados pela suplementação.
Uma meta-análise dos ensaios clínicos realizada por Rosenfeldt e cols37 relatou
um potencial efeito na CoQ10 em pacientes hipertensos, após a suplementação da mesma
verificou-se a diminuição da pressão arterial sistólica em até 17 mm Hg e pressão arterial
diastólica em até 10 mm Hg sem efeitos colaterais significativos. Hodgson e cols32 relata
aumento de 3 vezes na concentração plasmática de CoQ10 como resultado da suplementação
de 200 mg/dia. Seu principal efeito foi diminuir significativamente a pressão arterial sistólica
e diastólica. Todavia, Young e cols38 não observou resultados clinicamente significativos, na
suplementação de CoQ10 utilizando uma dosagem de 100mg duas vezes ao dia em pacientes
com SM e hipertensão.
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4. CONCLUSÃO

Os achados na literatura evidenciam as propriedades benéficas da
suplementação da CoQ10 em patologias componentes da SM, com destaque na hipertensão,
DM e no perfil lipídico. Esses efeitos foram observados principalmente no que diz respeito ao
potencial antioxidante e anti-inflamatório da CoQ10. Contudo, se faz necessário mais
pesquisas sobre sua suplementação, no que se refere a dosagem e tempo de aplicação para
utilização segura do seu uso na prática clínica. E ainda, devemos levar em consideração que
os estudos foram selecionados de diversos países, e, consequentemente, são dados de
diferentes populações e etnias, deste modo, se faz necessário mais estudos brasileiros com
enfoque na SM.
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