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RESUMO 

MONEDEIRO, F.F.S.S. Investigação de compostos orgânicos voláteis em 
amostras de suor como biomarcadores no diagnóstico de câncer. 2018. 292f. 
Tese (Doutorado) –Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 
Processos metabólicos naturais no organismo humano levam à formação de 
substâncias como compostos orgânicos voláteis (VOCs), de modo que, em um quadro 
patológico, processos diferenciados podem ocorrer nas células, fazendo com que um 
conjunto diferente de compostos seja produzido. Com esta hipótese, VOCs podem ser 
analisados em amostras biológicas com a intenção de se verificar alterações em seus 
perfis que sejam indicativos de certas patologias. No presente estudo, foi selecionado 
o suor como matriz, amostra de coleta simples e não-invasiva, de composição menos 
complexa e relacionada aos níveis sanguíneos e emanações da pele. Adicionalmente, 
foram também analisadas amostras de urina, para obtenção de dados comparativos. 
O presente estudo compreendeu amostras de voluntários saudáveis (grupo controle-
C) e com diagnóstico de câncer confirmado (grupo positivo- P). As amostras de suor 
foram coletadas com o dispositivo PharmChek®, após, o patch foi removido, inserido 
em frasco e os VOCs isolados com emprego de técnica otimizada de Headspace 
estático (HS). Para as amostras de urina, estas foram analisadas com e sem 
tratamento por β-glucuronidase. Perfis de VOCs foram obtidos por análise por 
cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (GC-MS) para todas 
amostras. A tentativa de identificação dos compostos detectados foi feita por busca 
na biblioteca NIST08 e uso do software AMDIS32. Diferenças qualitativas (teste chi-
quadrado, p<<0,01) e quantitativas (teste U de Mann-Whitney, p<<0,01) foram 
avaliadas entre os perfis do grupo controle e positivo. Para o suor foram selecionados 
os potenciais biomarcadores pentanal, hexanal, heptanal, octanal, limoneno, 2-etil-1-
hexanol, 1-undeceno, fenol, 2,6-dimetil-7-octen-2-ol (DMOL), nonanal, decanal e 
tridecano; para a urina, fenol e DMOL, hidrólise-dependentes, foram selecionados. 
Método HS-GC-FID (acoplado a detector por ionização de chama) foi desenvolvido e 
validado segundo a RDC 27/2012 da ANVISA, para ambas amostras. No suor, os 
analitos apresentaram limites inferiores de quantificação (LIQ) de 1 ng/adesivo, 5 
ng/adesivo para o fenol; na urina foram de 2 ng mL-1 para o DMOL e 10 ng mL-1 para 
o fenol. Linearidade foi observada para faixa de 2 a 150 ng/adesivo e, 2 e 5 a 400 ng 
mL-1 na urina. No suor, a precisão variou de 0,08 a 12,35% e os analitos foram 
demonstrados estáveis para os ensaios realizados. Curvas ROC (Receiver Operating 
Characteristic) foram avaliadas e áreas sob a curva foram todas próximas a 1, com 
valores cut-off de 1,71 a 35,44 ng/adesivo no suor e 8,71 e 52,86 ng mL-1 na urina. 2-
etil-1-hexanol se demonstrou negativamente correlacionado com o estágio clínico em 
adenocarcinomas (rô= -0,527) e DMOL, no suor, e aldeídos C5-C8 positivamente 
relacionados ao estágio do câncer de próstata (rô= 0,779 e 0,684, respectivamente). 
Conclui-se, portanto, que o método apresentado se mostrou eficiente, contudo, prático 
e de baixo custo, e os resultados obtidos corroboram para ideia da determinação de 
VOCs como promissora ferramenta auxiliar de diagnóstico no câncer. 
 
Palavras-chave: VOCs. Câncer. Biomarcadores. Diagnóstico. GC-MS. Suor. Urina. 
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ABSTRACT 

MONEDEIRO, F.F.S.S. Investigation of volatile organic compounds in sweat 
samples as biomarkers in cancer diagnosis. 2018. 292f. Thesis (Doctoral) –
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 

Natural metabolic processes in the human body lead to the formation of substances 
such as volatile organic compounds (VOCs), so that, in a pathological context, 
differentiated processes can occur in the cells, causing a different set of compounds 
to be produced. With this hypothesis, VOCs can be analyzed in biological samples with 
the intention to verify changes in their profiles that are indicative of certain pathologies. 
In the present study, sweat was selected as the matrix, due simple and non-invasive 
collection, with lower complexity composition and related to blood levels and skin 
emanations. In addition, urine samples were also analyzed to obtain comparative data. 
The present study comprised samples from healthy volunteers (control-C group) and 
individuals with confirmed cancer diagnosis (positive-P group). The sweat samples 
were collected with PharmChek® device, next, the patch was removed, inserted in a 
vial and the VOCs were isolated using an optimized Static Headspace (HS) technique. 
For urine samples, these were analyzed with and without β-glucuronidase treatment. 
VOC profiles were obtained by gas chromatography coupled to mass spectrometry 
(GC-MS) for all samples. The attempt to identify the detected compounds was made 
by searching the NIST08 library and using the AMDIS32 software. Qualitative 
differences (chi-square test, p << 0.01) and quantitative tests (Mann-Whitney U test, p 
<< 0.01) were evaluated between the profiles of the control and positive groups. For 
the sweat, the potential biomarkers pentanal, hexanal, heptanal, octanal, limonene, 2-
ethyl-1-hexanol, 1-undecene, phenol, 2,6-dimethyl-7-octen-2-ol (DMOL), nonanal, 
decanal and tridecane; for urine, phenol and DMOL, both hydrolysis-dependent, were 
selected. HS-GC-FID (coupled to flame ionization detector) method was developed 
and validated according to RDC 27/2012- ANVISA, for both samples. In sweat, the 
analytes presented limits of quantification (LOQ) of 1 ng/patch, 5 ng/patch for phenol; 
in urine were 2 ng mL-1 for DMOL and 10 ng mL-1 for phenol. Linearity was observed 
for the range of 2 to 150 ng/patch and, 2 and 5 to 400 ng mL-1 in urine. In sweat, the 
precision ranged from 0.08 to 12.35% and the analytes were shown to be stable for 
the assays performed. Receiver Operating Characteristic (ROC) curves were 
evaluated and areas under the curve were all near to 1, with cut-off values of 1.71 to 
35.44 ng/patch in sweat and 8.71 and 52.86 ng mL-1 in urine. 2-ethyl-1-hexanol was 
shown to be negatively correlated with the clinical stage in adenocarcinomas (rho= -
0.527) and DMOL, in sweat, and C5-C8 aldehydes sum, positively related to the stage 
of prostate cancer (rho= 0.779 and 0.684, respectively). It was concluded, therefore, 
that the method presented proved to be efficient, however, practical and low cost, and 
the results corroborate to the idea of VOCs determination as a promising diagnostic 
tool for cancer diagnosis. 
 
Keywords: VOCs. Cancer. Biomarkers. Diagnosis. GC-MS. Sweat. Urine. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Câncer, teoria do processo de carcinogênese e diagnóstico  

 

Atualmente, o câncer representa um grande problema de saúde pública na 

realidade mundial. Os dados estatísticos mais recentes sobre a incidência e 

mortalidade relacionados ao câncer pertencem à Organização Mundial de Saúde, e 

são de 2012. As pesquisas registram que a incidência mundial do câncer é de quase 

14 milhões, e de 437 mil no país, sendo que a mortalidade em decorrência do câncer 

chega a aproximadamente 8,2 milhões de mortes no mundo, e mais de 224 mil no 

Brasil (GLOBOCAN, 2012). 

O câncer pode ser definido como um conjunto de patologias caracterizadas 

pelo desenvolvimento anormal de grupos de células, devido a um mau funcionamento 

nos sistemas promotores do crescimento, fazendo com que estas se proliferem 

inapropriadamente. O aglomerado celular resultante, ou tumor, pode ser considerado 

“benigno” se a multiplicação das células ocorre de forma lenta, mais controlada, e 

“maligno” se a multiplicação das células ocorre muito rapidamente e as células 

manifestam um maior grau de autonomia, possuindo a capacidade de se infiltrar pelos 

tecidos adjacentes. Há ainda, neste último caso, uma progressão do risco oferecido 

quando as células cancerosas, através da corrente sanguínea ou do sistema linfático, 

conseguem alcançar outras regiões do corpo (processo de metástase), “colonizando-

as” e assim propiciando a formação de novos tumores. (SOMPAYRAC, 2004). 

Hanahan e Weinberg (2000, 2011), no intuito de produzir a racionalização de 

forma organizada das complexidades das doenças neoplásicas, apresentaram estas 

como sendo constituídas de uma série de princípios fundamentais. Cada princípio 

seria uma competência biológica característica adquirida durante o desenvolvimento 

dos tumores humanos (hallmarks of cancer) e tais capacidades compreenderiam 

processos complementares que permitem o crescimento do tumor e a metástase. 

Um primeiro fator é que as células cancerosas desregulam sinais promotores 

de crescimento controlados tipicamente pelos tecidos normais. Tal capacidade lhes 
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permite sustentar e estimular o próprio crescimento. Para tanto, podem estar 

presentes mecanismos de produção de ligantes destes fatores pelas próprias células, 

estímulo das células normais adjacentes ao tumor para recrutar fatores de 

crescimento ou mesmo elevação dos níveis de proteínas receptoras na superfície 

celular, tornando-as células mais responsivas a esse tipo de sinalização (HANAHAN, 

WEINBERG, 2011). 

Como evidências, verificam-se situações de mutações somáticas presentes 

nas células tumorais relacionadas à ativação de rotas de sinalização que usualmente 

são acionadas por receptores de fatores de crescimento, e defeitos no feedback 

negativo que regula a homeostase de sinais, fatores capazes de promover a 

sinalização pró- proliferação (BARDEESY; SHARPLESS, 2006). 

A proliferação crônica e descontrolada das células no câncer também 

representa a possível existência de um desregulamento do metabolismo energético 

celular. Pesquisadores observaram que as células cancerosas alteram sua produção 

de energia, por meio da reprogramação do metabolismo de glicose, isso é feito pela 

limitação de seu metabolismo a, em grande parte, glicólise, mesmo na ampla 

presença de oxigênio (é o chamado estado de glicólise aeróbica ou “efeito Warburg”). 

Esse tipo de mecanismo é menos eficiente para a geração de ATP do que a 

fosforilação oxidativa que ocorre nas mitocôndrias, o que é compensado pela 

regulação positiva de transportadores de glicose. (DEBERARDINIS et al., 2008; 

JONES; THOMPSOM, 2009). 

Ainda não foi definida uma razão funcional para tal estímulo da glicólise, porém, 

segundo VANDER HEIDEN et. al (2009), este fator permite o desvio de intermediários 

em várias vias biossintéticas, como as que se encarregam de gerar nucleosídeos e 

aminoácidos, o que facilitaria a biossíntese de macromoléculas e organelas 

requeridas para a formação das novas células. Esta ideia é suportada também pelo 

fato de que tal configuração da atividade metabólica foi verificada em muitos tecidos 

embrionários em situação de rápida divisão celular (VANDER HEIDEN; CANTLEY; 

THOMPSON, 2009; JONES; THOMPSOM, 2009). 

Observou-se que os tumores se desenvolvem mais frequentemente e mais 

rapidamente em organismos com deficiências imunológicas. Para o tumor progredir, 
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possivelmente as células cancerosas também possuem competências para contornar 

os programas de destruição imunológica que monitoram os tecidos (HANAHAN; 

WEINBERG, 2011). 

Além de estimularem a própria proliferação, as células cancerosas também 

devem ser hábeis em driblar mecanismos que regulam negativamente a proliferação 

celular, e muitos destes mecanismos dependem da ação de genes que são 

supressores tumorais (trabalham na limitação da proliferação das células, como 

exemplos principais, as proteínas RB e TP53). Os mesmos supressores foram 

encontrados inativados de alguma forma (HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

Uma das formas de inibição da proliferação é a inibição por contato, que ocorre 

por meio dos contatos célula-célula (geração de monocamadas) e esta apresentava-

se ausente em vários tipos de câncer. A proteína β-TGF, conhecida por seus efeitos 

antiproliferativos, foi encontrada em tumores afastada de sua função original, ativando 

o processo que anteriormente inibia (BHOWMICK; NEILSON; MOSES, 2004). 

O programa de morte celular representa mais um empecilho para a neoplasia. 

A apoptose pode ser desencadeada devido ao estresse fisiológico que as células 

experimentam durante a carcinogênese, este é gerado pela perda da homeostase 

relacionada ao desbalanço de moléculas sinalizadoras e dano ao DNA. A apoptose 

decai com a progressão do tumor à malignidade, demonstrando a aquisição de 

resistência dessas células à morte (JUNTTILA; EVAN, 2009). A mesma situação 

também se relaciona com a resistência da doença ao tratamento (ADAMS; CORY, 

2007). 

Dentre as estratégias para superar a ação do maquinário apoptótico estão a 

perda da função do sensor TP53 (responsável por regular a apoptose por expressão 

de proteínas em resposta a danos ao DNA e anormalidades nos cromossomos), e o 

aumento da expressão de reguladores anti-apoptóticos (JUNTTILA; EVAN, 2009). 

Já a necrose celular é caracterizada pelo inchaço da célula seguida de seu 

rompimento, com a liberação de sinais pró-inflamatórios no tecido, que recrutam 

células inflamatórias do sistema imunológico. Este tipo de célula é um provável 

promotor tumoral, pois aparenta promover a angiogênese (discutida mais adiante) e 

pode liberar reguladores bioativos que estimulam as células vizinhas a se 
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multiplicarem (potencial de aumentar a progressão da neoplasia) (HANAHAN; 

WEINBERG, 2011). 

Os processos inflamatórios estariam então permitindo que neoplasias 

incipientes alcançassem as marcas características do câncer. A inflamação pode 

contribuir fornecendo biomoléculas ativas para a região do tumor, tais como fatores 

de crescimento, de sobrevivência, modificadores da matriz extracelular, entre outras 

envolvidas nos programas existentes na formação e desenvolvimento do tumor. Além 

disso, o processo inflamatório ainda poderia liberar agentes químicos, no caso, 

espécies reativas de oxigênio, que são ativamente mutagênicas para as células, 

acelerando a evolução genética para estados de aumentada malignidade (DENARDO; 

ANDREU; COUSSENS, 2010; GRIVENNIKOV; GRETEN; KARIN, 2010). 

Mais um conceito marcante é a maneira como as células conseguem habilitar 

a “imortalidade replicativa”. Uma célula normal participa de ciclos de divisão celular 

um número limitado de vezes, quando o limite é atingido, a célula começa a entrar no 

estágio de senescência (envelhecimento), passa por um estágio de “crise”, e 

finalmente chega à morte. As células cancerosas demonstraram sobreviver com 

eficiência ao estágio de crise, não contemplando a fase de morte (HANAHAN; 

WEINBERG, 2011). 

Uma explicação pode surgir com relação aos telômeros. O envelhecimento 

celular se encontra ligado ao encurtamento progressivo dos telômeros (estruturas 

repetitivas de proteínas e DNA não-codificante que protegem as extremidades do 

DNA). Em células do câncer foi observada um grande aumento (de aproximadamente 

90%) na expressão da telomerase (polimerase que adiciona tais estruturas) 

(BLASCO, 2005). 

Em adição, a proliferação anormal de células demanda a criação de novos 

vasos sanguíneos, a fim de se suprir as necessidades destas células do tumor por 

nutrientes e oxigenação, para que se mantenham vivas. A neovascularização é 

possibilitada pelo processo de angiogênese. Essa situação faz com que o fluxo 

sanguíneo, e, por consequência, os nutrientes, sejam deslocados para a irrigação do 

grupo de células tumorais, tornando as células comuns do tecido carentes em 

suprimentos (SOMPAYRAC, 2004; DOMINGUES, 2012). 
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  Os mecanismos que levam a este acontecimento são governados por 

reguladores angiogênicos, dos quais alguns são proteínas sinalizadoras que se ligam 

a receptores na superfície celular das células endoteliais vasculares (BAERISWYL; 

CHRISTOFORI, 2009). 

 Um dos fatores envolvidos é o indutor da angiogênese, o fator de crescimento 

endotelial vascular- A (VEGF- A). Estudos (FERRARA, 2009) mostram que a 

expressão de VEGF pode ser regulada positivamente pela sinalização de oncogenes 

(genes que, após sofrerem mutações, se encontram relacionados, de alguma forma, 

ao desenvolvimento de tumores). 

 A progressão do câncer para um estágio de maior malignidade está associada 

à consolidação da invasão local. As células envolvidas desenvolvem alterações em 

sua forma de adesão entre si. Perdida a adesão, surgem as propriedades invasivas e 

migratórias da célula e sua capacidade de disseminação (metástase). Neste contexto, 

o processo em que isso ocorre é o denominado transição epitelial-mesenquimal (EMT) 

(CAVALLARO; CHRISTOFORI, 2004).  

O EMT é controlado por um conjunto de fatores de transcrição. Nos tumores, 

agentes indutores do EMT são tipicamente encontrados. Uma das alterações 

características melhor consolidada é a observação de uma perda na expressão de E-

caderina, a qual se trata de uma molécula importante para a adesão célula-célula. 

(CAVALLARO; CHRISTOFORI, 2004; HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

É possível perceber que uma sucessão de alterações genômicas que sofre a 

célula neoplásica é que lhe confere vantagens seletivas. As células em questão 

possuem alto índice de mutação. Acredita-se que essa mutabilidade seja alcançada 

por um aumento na sensibilidade a agentes mutagênicos e/ou pela ruptura com 

componentes da maquinaria de manutenção genômica (BERDASCO; ESTELLER, 

2010; JACKSON; BARTEK, 2009).  

Os defeitos na manutenção e reparação do genoma são seletivamente 

favoráveis para o desenvolvimento do tumor. Assim, a instabilidade do genoma é 

claramente uma marca característica que está relacionada com o alcance de outras 

etapas da carcinogênese (HANAHAN; WEINBERG, 2011). A Figura 1 mostra um 

esquema das características do câncer como um processo. 
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Figura 1- Características do câncer como um processo. Adaptado de 

Hanahan e Weinberg (2011) e Ministério da Saúde (1996). 

 

Muitos estudos demonstram também a associação entre estresse oxidativo e 

câncer, processos inflamatórios e envelhecimento celular. O estresse oxidativo pode 

ser explicado como o efeito de uma quantidade excessiva de espécies oxidantes no 

meio, sem que haja, em contrapartida, balanceamento deste excesso através da 

atuação do sistema de defesa antioxidante (espécies antioxidantes produzidas pelo 

corpo ou provindas da dieta) (BARREIROS; DAVID, J.M.; DAVID, J.P, 2006), o que 

resulta na perda do equilíbrio homeostático (BARBOSA et al., 2010).  

Os processos oxidativos decorrentes têm a capacidade de danificar as 

biomoléculas, afetando suas estruturas e funções: essa condição pode promover o 

ataque de lipídios das membranas e agressão às proteínas dos tecidos e das 

Figura 1 - Características do câncer como um processo. Adaptado de Hanahan e 

Weinberg (2011) e Ministério da Saúde (1996). 
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membranas, às enzimas, carboidratos e DNA (BARREIROS; DAVID, J.M.; DAVID, 

J.P, 2006).  

Os danos oxidativos ao DNA causados por espécies reativas de oxigênio são 

apontados como importante fator ligado aos estágios de iniciação, promoção e 

progressão (fase correspondente ao desenvolvimento desordenado das células) da 

carcinogênese (LOFT; POULSEN, 1996; COOKE et al., 2003).  

Nestas condições, o DNA, entre outras circunstâncias, é capaz de sofrer 

alterações estruturais, o que inclui a ocorrência de mutações, rearranjos, deleções e 

inserções. Além disso, as espécies oxidantes reativas seriam responsáveis também 

por atuar na regulação de genes ligados à proliferação, diferenciação e apoptose das 

células (WISEMAN; HALLIWELL, 1996).  

 

Os métodos diagnósticos de câncer muitas vezes consistem em técnicas de 

diagnóstico por imagem (como ultrassom, radiografia, cintilografia, imagem por 

ressonância magnética), que podem ser extremamente úteis na função de se localizar 

possíveis tumores. Podem também ser realizados exames de sangue para indicar a 

existência de tumores: é o caso da análise dos níveis de antígeno prostático específico 

(PSA) no diagnóstico do câncer de próstata. Na endoscopia, um tubo flexível equipado 

com uma pequena câmera permite obter imagens do interior do corpo e localizar 

regiões suspeitas da presença de tumores ou outras anormalidades (ITC; INCA, 

2012). 

Estas técnicas, em geral, são complementadas por um cuidadoso exame 

histológico. Na biópsia, uma pequena quantidade de tecido da região em que se 

suspeita que haja o tumor é coletada, através de uma agulha ou de outro 

procedimento cirúrgico capaz de remover essa amostra de tecido. A amostra então é 

submetida a uma análise histopatológica, em que o exame das células pode inclusive 

indicar em que estágio de desenvolvimento o tumor se encontra (ITC; INCA, 2012). 

O desenvolvimento de recentes métodos de análise tem tido como foco o 

emprego como nova ferramenta de diagnóstico, capaz de detectar doenças inclusive 

em seus estágios iniciais, uma vez que é sabido que, quanto mais rapidamente é 
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realizada a identificação de uma doença, mais cedo o paciente poderá se submeter a 

outros exames confirmatórios e iniciar um tratamento.  

No caso do câncer, em particular, os tumores malignos se desenvolvem 

rapidamente. Com o passar do tempo, maiores são as chances de as células tumorais 

sofrerem metástase, e, consequentemente, de generalizar a doença pelo organismo, 

tornando o tratamento muito difícil.  

Ainda com relação ao câncer, os sintomas observados podem ser os mais 

variados, não diferenciáveis de outros vários tipos de doenças, podendo ser detectado 

em vários estágios de evolução histopatológica e clínica (INCA, 2008). Este fator 

também está ligado ao fato de que os pacientes portadores de câncer não costumam 

se dirigir diretamente a um especialista quando os sintomas aparecem, ou somente 

se dirigem quando sinais mais drásticos e perceptíveis (como lesões) são observados, 

o que para alguns tipos de câncer já são indicativos de que este se encontra em 

estágio avançado. 

Adicionalmente, em detrimento dos problemas no sistema de saúde, até que o 

paciente seja atendido uma série de vezes necessárias, e a doença seja confirmada, 

o início do tratamento já foi bastante adiado. Na realidade brasileira, segundo Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), 70% dos diagnósticos de câncer são feitos por médicos 

não-oncologistas.  

Certos tipos de câncer ainda não possuem métodos de detecção precoce, é o 

caso, por exemplo, do seminoma metastático (um tumor do testículo) e alguns tumores 

que afetam crianças, como a leucemia aguda e os linfomas (INCA, 2012). 

Cada vez com maior frequência, a análise dos perfis de determinados 

compostos de interesse mediante diferentes circunstâncias biológicas surge no intuito 

da criação de métodos de screening ou rastreamento. Métodos de screening podem 

ser explicados como sendo métodos capazes de promover a identificação presuntiva 

de alterações do estado de saúde, as quais não puderam ser reconhecidas 

anteriormente (por estarem, por exemplo, em fase assintomática), por intermédio de 

exames clínicos ou laboratoriais (ELUF NETO; WÜNSCH FILHO, 2000), que, de 

preferência, sejam simples e de baixo custo, para que possam ser empregados em 

escalas maiores do que os métodos diagnósticos habituais. 
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 Os métodos de screening se situam na possibilidade de diagnosticar 

precocemente doenças, de modo que os indivíduos classificados, em face do teste, 

como suspeitos de portá-la, possam dirigir-se mais rapidamente a um tratamento, o 

que está profundamente ligado ao aumento de chances de cura. 

A carcinogênese é um processo complexo, em que participam diversos 

mecanismos associados a alterações metabólicas nas células. Uma vez gerados, 

metabólitos característicos podem sofrer transformações, sendo oxidados a 

compostos menores através de reações enzimáticas (catalisadas, por exemplo, pelas 

enzimas Citocromo P450), ou permanecer com a estrutura inalterada, sendo 

incorporados à corrente sanguínea (VAN DE KANT et al., 2012). Na corrente 

sanguínea, estas substâncias se distribuem para outros fluidos biológicos, e é este 

princípio que torna possível a análise de compostos de interesse em matrizes 

diversas. Nesta oportunidade estão incluídos os compostos orgânicos voláteis 

(Volatile Organic Compounds), ou, abreviadamente, VOCs. 

 

1.2. Compostos orgânicos voláteis como biomarcadores 

 

Na literatura, o conceito de VOCs pode estar ligado a diferentes temas. Além 

de se tratarem de um grupo de compostos com pontos de ebulição relativamente 

baixos, altas pressões de vapor, e, em geral, baixos pesos moleculares, podem ser 

explicados, no contexto ambiental, como poluentes e contaminantes da água ou 

liberados na atmosfera, através de emissões naturais e antropogênicas, ou ainda, 

como agentes químicos presentes no ambiente ocupacional e associados a doenças 

do trabalho. 

A abordagem dos VOCs como compostos endógenos (mais precisamente, os 

perfis característicos que descrevem), tem importante relação com a formulação de 

diagnósticos clínicos, os quais, na década de 70 detinham-se principalmente na 

avaliação de desordens metabólicas, devido às limitações pertinentes aos métodos 

experimentais utilizados (ZLATIKS; BRAZELL; POOLE, 1981). Os conceitos lançados 

nessa época começaram a demonstrar sua importância com a análise dos VOCs, em 

urina e ar exalado, como um meio de se obter informações a respeito da qualidade da 
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dieta humana, com potencial para assistir a medicina ortomolecular (PAULING et al. 

1971). Mais tarde, outros estudos de destaque, realizaram a investigação dos perfis 

destes compostos em portadores de diabetes mellitus, insuficiência renal e infecções 

por vírus, mediante comparação com os perfis de indivíduos saudáveis, obtendo 

resultados satisfatórios (ZLATIKS; BRAZELL; POOLE, 1981). 

Neste cenário atual, os conceitos adquiriram aspectos mais complexos e o 

interesse por pesquisar os VOCs na função de biomarcadores é crescente. 

Biomarcadores podem ser definidos como moléculas cuja presença (verificada 

experimentalmente) indica respostas a determinadas condições fisiológicas, as quais 

podem se encontrar alteradas do normal, mantendo relação com patologias e 

exposição a efeitos tóxicos, possuindo assim, utilidade clínica (FUNG; WRIGHT; 

DALMASSO, 2000).  

 

Os VOCs podem ser investigados com diferentes propósitos e em diferentes 

matrizes, incluindo sangue, urina, saliva e ar exalado. De modo geral, os VOCs 

analisados são alcanos, aromáticos, aldeídos e seus derivados (ALTOMARE et al., 

2012). 

Alguns exemplos de registros existentes de análise de VOCs presentes na 

urina, têm por objetivo a detecção de compostos orgânicos tóxicos inalterados (como 

xileno e tolueno) relacionados à exposição ocupacional (JANASIK; JAKUBOWSKI; 

JAŁOWIECKI, 2008; WANG et al., 2007) ou de compostos tóxicos e seus metabólitos 

presentes no ambiente e constituintes da fumaça do cigarro (ALWIS et al., 2012). 

Outros visam verificar a aplicabilidade da urina como matriz capaz de discriminar 

pacientes saudáveis de pacientes portadores de tuberculose, baseando-se, da 

mesma forma, nas modificações do metaboloma (conjunto de metabólitos produzidos 

por um organismo) sofridas devido ao processo infeccioso da doença (BANDAY et al., 

2011). 

 Em amostras de sangue, a finalidade mais explorada é avaliar a exposição 

ambiental a substâncias tóxicas. Na área forense, os VOCs presentes no sangue post-

mortem, órgãos e restos da deterioração humana, demonstraram permitir uma 

correlação com abuso de solventes (TRANTHIM-FRYER; HANSSON; NORMAN, 
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2001), auxiliar na construção de perfis de emissão de substâncias conforme os 

estágios da decomposição humana e auxiliar na análise do impacto ambiental 

pertinente (STATHEROPOULOS et al., 2007) e, no trabalho com amostras diversas,  

possuir aplicação no resgate de pessoas soterradas e localização de cadáveres 

(HOFFMAN et al., 2009; STATHEROPOULOS et al., 2005). 

Dos capilares sanguíneos, os VOCs alcançam os alvéolos pulmonares e são 

exalados com a expiração (ALTOMARE et al., 2012), com isso, estudos mais recentes 

utilizam técnicas de amostragem de ar exalado com aparato apropriado. A amostra 

então é geralmente analisada por cromatografia em fase gasosa acoplada a detector 

de espectrometria de massas. Com técnicas como essas, doenças do pulmão como 

câncer (PHILLIPS et al., 1999; PHILLIPS et al., 2003b; BAJTAREVIC et al., 2009; 

RUDNICKA et al., 2009; BUSZEWSKI et al., 2012ab), asma (DRAGONIERI et al., 

2007; FENS et al., 2009) e tuberculose (PHILLIPS et al., 2007a; SYHRE et al., 2009; 

PHILLIPS et al., 2012; KOLK et al., 2012), a infecção causada pela bactéria 

Helicobacter pylori (ULANOWSKA et al., 2010), câncer de mama (PHILLIPS et al., 

2003a; PHILLIPS et al., 2010) e câncer colorretal (ALTOMARE et al., 2013), estão 

sendo investigadas por grupos internacionais, apresentando resultados cada vez mais 

conclusivos com relação à capacidade discriminadora entre indivíduos saudáveis e 

com câncer.  

Acredita-se que estudo de VOCs como biomarcadores do câncer surgiu a partir 

de relatos publicados no periódico The Lancet, nos anos de 1989 e 2001, indicando 

que que cães seriam capazes de detectar a doença (WILLIAMS, PEMBROKE, 1989; 

CHURCH, WILLIAMS, 2001). Segundo o reportado por estes casos, os cães 

mostravam interesse persistente e espontâneo por uma determinada lesão no corpo 

de seus donos, após algum tempo a lesão foi diagnosticada como um melanoma e, 

após a excisão, os cães perderam o interesse manifestado anteriormente.  

Pesquisas como estas consistem fundamentalmente na verificação do perfil 

cromatográfico dos VOCs nas amostras coletadas, então, é realizada uma 

identificação dos VOCs com poder discriminativo. Os dados levantados algumas 

vezes são associados a modelos estatísticos preditivos que funcionam como “testes 
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cegos”, que estimam a probabilidade de doença frente aos resultados de cada 

indivíduo participante. 

Algumas pesquisas demonstraram o potencial dos VOCs de estarem 

diretamente associados a algumas patologias de forma diferenciada: AMAL et al. 

(2012) tiveram o intuito de realizar a detecção do carcinoma hepatocelular analisando 

os VOCs presentes no Headspace de culturas celulares, contendo células cancerosas 

com alto e baixo potencial de metástase e células normais, utilizando-se de sensores 

baseados em nanomateriais. FILIPIAK et al. (2008) estudaram os VOCs emanados 

de culturas de células com o propósito de identificar compostos derivados de células 

cancerosas do pulmão. 

O processo tido como principal mecanismo na formação destes VOCs 

diferenciados associados ao câncer é a peroxidação lipídica dos ácidos graxos 

poliinsaturados presentes nas membranas celulares, reação também consequente do 

estresse oxidativo, a qual relaciona-se primariamente com a formação de 

hidrocarbonetos voláteis, que podem vir a sofrer transformações pela ação de 

enzimas. 

 

1.3. Suor: potencial de aplicação na área clínica 

 

Embora sejam bastante diversificadas as pesquisas envolvendo os VOCs, e 

em diferentes tipos de amostras, existem poucas publicações na literatura abordando 

os VOCs presentes no suor mediante o desenvolvimento de um método analítico, 

especialmente no que possam ser relacionados com doenças. Como um dos 

primeiros registros têm-se a detecção e identificação do composto ácido trans-3-metil-

2-hexenóico, encontrado no suor de pacientes esquizofrênicos e conferindo-lhe odor 

peculiar (SMITH; THOMPSON; KOSTER, 1969).  

A análise de compostos voláteis através de sensores químicos (eletronic nose) 

presentes no suor serviu de método para o estudo de VOSS et al. (2012) que 

buscavam relacionar as interações moléculas-sensor, identificadas por mudanças na 

condutividade elétrica (condição dependente do perfil de compostos presentes nas 

amostras) com a possibilidade de detectar a insuficiência cardíaca em indivíduos. Tal 
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possibilidade existiria devido a uma deficiência metabólica propriamente causada pela 

doença. 

Atualmente, no campo clínico, o suor tem como aplicação prática mais comum 

seu emprego no método padrão ouro no diagnóstico da fibrose cística, baseado na 

dosagem de cloreto. Esta doença é caracterizada por disfunção em uma enzima 

responsável pelo transporte de íons cloreto, gerando perda de água por osmose das 

secreções mucosas e consequentemente tubulopatia obstrutiva devido ao aumento 

da viscosidade dos fluidos (RIBEIRO et al., 2002). Substâncias inorgânicas como 

traços de metais tóxicos já foram avaliados na matriz (SEARS et al., 2012), assim 

como glicose, que estaria correlacionada aos níveis sanguíneos (MOYER et al., 2012; 

BANDODKAR et al., 2014) e eletrólitos (GAO et al., 2016), sendo inclusive base para 

o desenvolvimento de sensores específicos de monitoramento que podem ser fixados 

na pele. Na área da metabolômica Mena-Bravo et al. (2014) produziram uma revisão 

sobre aplicações do suor. Calderon-Santiago et al. (2015) verificaram marcadores 

não-voláteis do câncer de pulmão nesta matriz. 

O suor é produzido pelas glândulas sudoríparas écrinas (as quais são mais 

abundantes) e apócrinas. O suor total coletado inclui ainda o sebo, gerado pelas 

glândulas sebáceas. Este é um fluido que possui pH ácido, entre 4,4 e 5,5 e acredita-

se que a produção diária de suor em um indivíduo varie de 300 a 700 mL. Quando na 

superfície da epiderme, se evapora lentamente, cumprindo desta maneira a função de 

contribuir para a manutenção da temperatura do corpo. Sua composição é 

basicamente dada por água (em sua maior parte), eletrólitos, açúcares, aminoácidos, 

ureia, lactato e outros compostos orgânicos (KUTYSHENKO et al., 2011), dentre estes 

últimos, constam substâncias (endógenas e exógenas) excretadas (DE GIOVANNI; 

FUCCI, 2013). A Figura 2 ilustra um esquema da composição do suor. 
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Nas camadas interiores da pele, vasos sanguíneos compõem uma rede de 

capilares ao redor das porções secretoras de suor (HIBSS; BURCH; PHILLIPS, 1958). 

Investiga-se ainda hoje por quais mecanismos certas substâncias, como drogas, 

chegariam da corrente sanguínea até as glândulas sudoríparas e assim estariam 

presentes no suor. Acredita-se que o mecanismo primário ocorra através de difusão 

passiva, que aconteceria dos capilares até as glândulas sudoríparas. As substâncias 

também poderiam se difundir através das camadas derme e epiderme da pele, e os 

fatores que podem influenciar os processos de distribuição são lipofilicidade, tamanho 

molecular e pKa da molécula em questão (KACINKO et al.,2005). A Figura 3 

demonstra um corte das camadas internas da pele. 

 

O suor é uma matriz alternativa, ainda pouco explorada, tendo sido, nos últimos 

anos, empregada para detecção de drogas de abuso e seus metabólitos, permitindo 

realizar monitoramentos do uso de tais substâncias ilícitas com eficácia. Pesquisas 

nesse sentido já foram realizadas para análise de cocaína, heroína, anfetaminas, 

metanfetaminas, ecstasy e -9-THC, neste sentido, as revisões de Fortner (2008), De 

Giovanni e Fucci (2013), Jadoon et al. (2015), oferecem um panorama geral. 

 

 

Figura 2- Esquematização da composição do suor. Adaptado de Hussain et al. 

(2017) 
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Para a coleta do suor existem dispositivos próprios, disponíveis comercialmente 

(PharmChek®patchs). Basicamente, consistem em uma bandagem absorvente de 

celulose, onde as substâncias são depositadas, que é aderida à pele por um adesivo 

adjacente. Uma camada de poliuretano protege o dispositivo de contaminações 

externas, enquanto permite a troca gasosa entre pele e ambiente, não prejudicando o 

tecido (KACINKO et al., 2005, UEMURA et al., 2004). A pele é limpa antes de o 

adesivo ser aplicado, geralmente com swab embebido em isopropanol 70%, para 

remover substâncias ali previamente existentes (KIDWELL; SMITH, 2000). 

Podem ser citadas, como vantagens do uso dessa matriz, o fato da coleta ser 

não-invasiva, mais segura, além disso, a amostra é de fácil manuseio e fornece uma 

maior janela de detecção para a identificação de substâncias de interesse. Algumas 

das desvantagens pertinentes são: a concentração não muito alta dos analitos (pode 

não representar uma soma acumulada das substâncias ali depositadas, devido aos 

possíveis fenômenos de reabsorção da droga pela pele e de alguma perda para o 

ambiente) (UEMURA et al., 2004), a atuação de variáveis que alteram a quantidade 

de amostra que pode ser obtida, sendo estas internas (o quanto de suor é produzido 

por determinado indivíduo) ou externas (condição de exercício físico, temperatura 

ambiente etc) (KACINKO et al., 2005). 

Figura 3 - Camadas da pele e porções secretoras de suor 
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Considerando os registros existentes das aplicações do suor na toxicologia 

analítica, esta matriz possui potencial de representar dados relacionados às 

substâncias presentes no sangue, sendo possível, portanto, estar também apta a 

fornecer informações no tocante a identificação de condições de alterações 

metabólicas no organismo e suas apropriadas interpretações em um contexto 

toxicológico e/ou clínico.  

 

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 

Com base nos dados estatísticos relacionados ao câncer, constatam-se as altas 

taxas de incidência e mortalidade em decorrência desta doença, inclusive no país, o 

que chama atenção para o grande impacto social e econômico que implicam desta 

condição (BITTENCOURT; SCALETZKY; BOEHL, 2004). Nos países mais 

desenvolvidos e naqueles em desenvolvimento (como é o caso do Brasil), vêm 

ocorrendo uma alteração da demografia, e isto conduz a mudanças dos padrões 

saúde-doença no mundo. 

Essas alterações consistem na diminuição das taxas de natalidade e mortalidade 

devido a doenças infecciosas, juntamente ao aumento da expectativa de vida. Por 

outro lado, crescem as taxas de incidência para doenças degenerativas, como as 

doenças cardiovasculares e o câncer, assim como a demanda por assistência médica 

deste tipo (GUERRA et al., 2005). 

Em conformidade com esta tendência, o INCA, em seu relatório "Estimativa 2016 

- Incidência de Câncer no Brasil", estimou a ocorrência de cerca de 600 mil novos 

casos de câncer no país. Ainda segundo o próprio órgão, essa enorme demanda é 

muito preocupante se se deparar com uma precariedade de recursos, especialmente 

em certas regiões do país, por isso, a prevenção e o controle do câncer devem receber 

atenção direcionada e equivalente à área de serviços assistenciais, pois, se o número 

de casos emergir de forma tão rápida, não haverá meios suficientes para sanar as 

necessidades de diagnóstico, tratamento e acompanhamento, podendo isso acarretar 

na morte prematura de muitas pessoas por câncer, além de um grande obstáculo 

socioeconômico para o Brasil (INCA, 2012). 
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A implantação de novos métodos diagnósticos, mais simples e mais rápidos é 

bastante promissora, pois seria capaz de reduzir o tempo gasto nas diversas etapas 

do atendimento de saúde, encaminhando mais rapidamente o paciente para um 

tratamento específico. Além disso, métodos que não envolvem procedimentos 

invasivos facilitariam mais o processo de coleta da amostra, sem oferecer desconforto 

ou dor aos pacientes, em especial para o diagnóstico da doença em crianças. 

A utilização de uma técnica de amostragem não-invasiva também pode ser 

relacionada com um provável aumento de indivíduos interessados em submeter-se ao 

exame diagnóstico, pois as circunstâncias tornariam este mais aceitável, praticamente 

não impondo situações restritivas ao paciente. O aumento de adesão aos exames 

diagnósticos acrescenta importância na função de se realizar, de fato, a identificação 

da doença previamente do que poderia, por ventura, ocorrer por meio dos métodos 

tradicionais. 

Embora os benefícios da introdução de exames de screening pareçam ser muitos, 

muito se discute a respeito de que critérios deveriam atender para serem 

considerados seguros o bastante (ELUF NETO; WÜNSCH FILHO, 2000), o que 

reforça a necessidade de elaboração de mais experimentos acerca destes métodos, 

particularmente aqueles que não se tratam de testes muito específicos de uma 

determinada patologia, porque têm o potencial de possuírem maior aplicabilidade (se 

um exame abrange um conjunto de patologias, isso diminui o número total de testes 

que deveriam ser realizados por um indivíduo a fim de se excluírem todas as 

possibilidades existentes de portar doenças). 

A análise dos perfis de compostos orgânicos voláteis característicos também 

poderá ser capaz de contribuir ampliando a compreensão de como o mecanismos 

associados à formação destes compostos está associado ao processo de 

carcinogênese. 

 Em pesquisa exaustiva na literatura indexada, não foram encontradas 

publicações que relatam a determinação de VOCs em amostras de suor coletadas de 

pacientes com câncer, sendo esta a primeira proposta de se empregar esta matriz 

alternativa para se estudar uma ferramenta diagnóstica para o câncer. 
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3. OBJETIVOS GERAIS 

 

Esta pesquisa possui o objetivo de investigar a presença de compostos 

orgânicos voláteis (VOCs) em amostras de suor, que possam ser utilizados como 

marcadores biológicos específicos do câncer, a partir do desenvolvimento e validação 

de um método analítico, capaz de analisar os compostos presentes em amostras de 

suor de indivíduos saudáveis e indivíduos portadores de câncer. 

 

4. ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa abrange a coleta de amostras de suor de indivíduos diagnosticados 

com câncer que ainda não iniciaram tratamento quimioterápico ou radioterápico, junto 

aos Ambulatórios e Enfermaria de Oncologia Clínica do Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto/FMRP/USP, e de voluntários saudáveis (que não foram diagnosticados 

com a doença), estes últimos foram convidados, em ambientes públicos, a 

participarem desta pesquisa, uma vez que atendessem às especificações descritas a 

seguir (critérios de exclusão e inclusão) e expressassem concordância com o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 1). 

Os critérios de exclusão estabelecidos para o recolhimento das amostras 

envolvem situações em que presença de interferentes para o método é provável. Não 

serão incluídas: amostras de pacientes com idade inferior a 18 anos, amostras de 

pacientes com diabetes mellitus não controlada, amostras de pacientes portadores de 

outras doenças inflamatórias não tratadas. 

Os critérios de inclusão são, para o primeiro grupo de interesse (indivíduos 

portadores de câncer): indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos, com 

diagnóstico de câncer confirmado por exame anatomo-patológico, que não tenham 

iniciado quimioterapia ou radioterapia, ou qualquer outro tratamento neoadjuvante, 

que possuam condições físicas e psicológicas apropriadas para a abordagem. 

 Os critérios de inclusão são, para o segundo grupo de interesse (indivíduos não 

portadores de câncer): indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos, sem histórico 
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de qualquer diagnóstico positivo para câncer, que, no caso de portarem diabetes ou 

outras doenças inflamatórias, que estas estejam sendo controladas adequadamente 

pelo uso de medicamentos. 

   O projeto de pesquisa foi enviado primeiramente para análise na Unidade de 

Pesquisa Clínica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (ANEXO 2) e após 

encaminhado aos Comitês de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras e do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

obtendo aprovação (Certificado de Apresentação para Apreciação Ética- CAAE- n° 

20879114.0.0000.5407 e 20879114.0.3001.5440, respectivamente) (ANEXOS 3 e 4). 

 

Em seguida, submeteu-se uma emenda ao CEP do centro coordenador, para 

inclusão do procedimento de coleta de urina (ANEXO 5). 

Com o intuito de se estabelecer uma observação mais rigorosa entre os controles 

e as amostras de pacientes com câncer, as amostras foram coletadas de indivíduos 

de faixa etária e hábitos correspondentes. Também foi realizado o registro do uso de 

medicamentos, consumo de álcool e tabaco, além da existência de diagnóstico 

médico para outros problemas de saúde. A análise destes fatores pode servir como 

auxílio na discussão e interpretação dos resultados e no entendimento de quais 

condições interferem no exame a ser desenvolvido.  

 

5. PROCEDIMENTO DE COLETA DE AMOSTRAS 

 

Primeiramente, a região lombar do voluntário (onde será fixado o adesivo) é limpa 

com algodão contendo isopropanol. Este procedimento serve para higienizar a região, 

removendo o suor já depositado sobre a pele e eventuais contaminantes externos, 

além de servir para melhorar a fixação do adesivo. Aguarda-se o período de 

aproximadamente três minutos para que ocorra a evaporação do excesso de álcool 

sobre a pele para que então o dispositivo adesivo PharmChek® seja fixado.  Dois 

dispositivos foram aplicados por voluntário, em diferentes lados da lombar. Após o 

período aproximado de 48 h da aplicação, o adesivo foi retirado, o tecido de celulose 

removido e enrolado com auxílio de uma pinça limpa, sendo por fim inserido no interior 
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de frasco de vidro de Headspace, com capacidade de 20 mL e tampado com tampa 

de rosca de material inox, magnética, possuindo septo e recobrimento de teflon 

(PTFE/silicone) em seu interior. Uma vez tampados e identificados, os frascos 

contendo as amostras foram armazenados sob congelamento, a - 20° C, até o 

momento da análise. Foram coletadas e analisadas 64 amostras de suor (do segundo 

semestre de 2015 ao primeiro semestre de 2017), 32 pertencentes ao grupo controle 

e 32 pertencentes ao grupo positivo. A Figura 4 ilustra o processo de coleta da amostra 

de suor. 

 

Figura 4 - Etapas da coleta de amostra de suor. (A) Adesivo PharmChek® 

embalado; (B) Limpeza do local (lombar) com isopropanol; (C), (D) e (E) Fixação do 

adesivo; (F) Retirada do adesivo; (G) Armazenamento do patch diretamente em 

frasco para Headspace. 

 

Considerou-se a possibilidade de se coletar amostras de urina concomitantemente 

com as de suor, para que pudessem ser analisadas através da mesma metodologia 

com o objetivo de se verificar também a presença de perfis diferenciados de voláteis 

em outro tipo de matriz obtida por coleta não-invasiva, o que corroboraria para 

hipótese apresentada por este projeto, além de fornecer dados comparativos que 

pudessem auxiliar no entendimento da distribuição e origem dos compostos de 

interesse. Assim sendo, os indivíduos que se encontravam nos critérios de inclusão 

estabelecidos eram convidados na mesma abordagem a doar, além da amostra de 
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suor, a amostra de urina; Ou então, caso não fosse possível deixar o adesivo afixado 

pelo período estabelecido, ou se o voluntário não desejasse participar do fornecimento 

da amostra de suor, caso quisesse, poderia doar somente a amostra de urina. 

Para coleta de urina foi utilizado recipiente plástico estéril, comum para obtenção 

da amostra de urina de rotina. Para doação das amostras de urina não foi requerido 

ao indivíduo a realização de práticas de coleta como solicitadas em alguns exames 

clínicos, como urina I e urocultura, portanto não houve a necessidade de ser a primeira 

urina do dia, jejum, qualquer assepsia, descarte do primeiro jato de urina ou exigência 

de um volume mínimo de amostra. As amostras coletadas foram identificadas e 

mantidas sob refrigeração, a - 20° C, até o momento dos experimentos. Foram 

coletadas (no período do segundo semestre de 2016 ao primeiro semestre de 2017) 

e analisadas, no total, 51 amostras, 28 pertencentes ao grupo positivo e 23 ao grupo 

controle. 
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CAPÍTULO II – DESENVOLVIMENTO E OTIMIZAÇÃO DE MÉTODO 

PARA AVALIAÇÃO COMPREENSIVA DE VOCs 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cromatografia gasosa (GC) é a técnica extensivamente utilizada para análise 

de voláteis, isso porque estes compostos satisfazem adequadamente os requisitos da 

técnica. Para uma substância qualquer poder ser carreada pelo fluxo de um gás esta 

deve se dissolver - pelo menos parcialmente - nesse gás, desta forma a análise é 

restrita a substâncias que possam se converter na forma gasosa dentro dos 

parâmetros empregados e que sejam termicamente estáveis. Uma vez que a amostra 

(seja gasosa ou líquida) é introduzida no injetor, esta amostra deverá se vaporizar no 

interior do liner- um espaço inerte, e então conduzida para a coluna capilar para que 

se inicie a separação. Ao cromatógrafo podem estar acoplados diferentes detectores, 

como detector por ionização de chama (flame ionization detector, FID), termiônico 

sensível (thermionic specific detector, TSD), além de, principalmente, o acoplamento 

à espectrometria de massas (MS) em que os tipos de analisadores podem variar. 

Por se tratarem de compostos voláteis, os VOCs são amplamente analisados, 

com maior facilidade e eficiência através das técnicas de Headspace estático (HS), 

Headspace dinâmico, como Purge & Trap (técnica de extração contínua da fração 

gasosa para material sorvente, pela purga da amostra), Dessorção Térmica (thermal 

desorption, TD, técnica de simples dessorção térmica de compostos previamente 

sorvidos em cartucho) e, principalmente, Headspace-Microextração em Fase Sólida 

(solid phase microextraction, HS-SPME, extração em microescala baseada em 

partição da fração volátil para fibra com recobrimento de polímero adsorvente). 

A técnica de Headspace consiste em uma análise da fase gasosa, a qual 

permanece no equilíbrio dinâmico com a amostra analisada, para isso, um amostrador 

apropriado pode ser empregado. A amostra pode ser diretamente colocada num 

recipiente hermético e termostatizado, aonde permanece o tempo suficiente (etapa de 

incubação da amostra) para se estabelecer um equilíbrio entre as fases envolvidas. 

Em seguida, um volume adequado de fase gasosa é removido e injetado no 

cromatógrafo. A análise por Headspace é consideravelmente rápida e de baixo custo, 

permite o isolamento dos analitos a partir da matriz de maneira simplificada, sendo, 
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de fato, mais indicada para a análise de substâncias com pontos de ebulição mais 

baixos (BORUSIEWICZ, 2002). 

A relação da concentração do analito na fase condensada (CL) pela sua 

concentração na fase gasosa (CG) pode ser expressa pelo coeficiente de partição (K) 

(Equação 1): 

 

 

O valor desta variável fica, portanto, associada à tendência de um dado composto 

ser levado à fase gasosa: quanto menor o valor de K, maior será a concentração desta 

substância no Headspace. O valor K pode ser modificado por alteração na 

temperatura (que, se aumentada, teoricamente tornará mais favorável o processo de 

passagem para fase de vapor) e por meio de alteração na composição da matriz a ser 

analisada (sendo que diminuir a afinidade de um composto pela matriz proporciona a 

facilitação da formação da fase gasosa) (BERNAL, 2012; BULLOCK, 2009). 

Outra relação determinante em termos da técnica Headspace é o valor β, chamado 

de “taxa de fase”, que exprime a taxa de volume de amostra presente no Headspace 

(Vg) pelo volume da amostra original condensada (VL) (Equação 2). De modo geral, o 

aumento do tamanho da amostra original torna maior a concentração do analito na 

fase vapor, um menor Headspace favorece a amostragem de um volume mais 

concentrado, teoricamente gerando melhor resposta analítica. 

 

 

K e β são baseados nos princípios da técnica e, de forma resumida, trazem os 

principais conceitos para sua otimização: influência da temperatura, influência do 

volume da amostra e solubilidade dos compostos-alvo na matriz, o que pode ser 

sumarizado à Equação 3: 

 

 

 

Sendo CG a concentração do composto na fase gasosa e C0 sua concentração 

original na amostra (BERNAL, 2012; BULLOCK, 2009). 

𝐶𝐺 =
𝐶𝑂

(𝐾+𝛽)
       (Equação 3) 

 

𝛽 =
𝑉𝐺

𝑉L
       (Equação 2) 

𝐾 =
𝐶L

𝐶G
      (Equação 1) 
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Em um dado sistema, K e β são constantes, implicando em: 

 

 

Pelo princípio da cromatografia: 

  

 

Em que A é a área do analito e tal relação demonstra que esta é proporcional à 

concentração analisada, da fase gasosa injetada, que, por sua vez é proporcional à 

concentração original, da amostra condensada, logo, temos que a concentração do 

analito no Headspace é simplesmente proporcional à original na amostra. A Tabela 1 

seguinte traz a comparação em alguns aspectos das principais técnicas de isolamento 

de voláteis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS  

 

Desenvolver e otimizar um método GC-MS, empregando a técnica de extração 

de Headspace estático, para a análise compreensiva de compostos orgânicos voláteis 

em amostras de suor e de urina. 

 

 

 

𝐴 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐶𝐺 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑂     (Equação 5) 

  

𝐶𝐺 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑂    (Equação 4) 

Tabela 1 - Comparação entre as técnicas de extração de VOCs 
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3. CONCLUSÕES 

- Considerando o exposto, as condições de análise definidas para as amostras de 

suor foram: Adição de 200 µL de solução de cloreto de sódio 300 g L-1 às amostras 

antes de serem levadas à análise; Incubação Headspace a 90°C, por 10 minutos, com 

agitação a 500 RPM. 

- As condições de análise definidas para as amostras de urina foram: Volume de 

amostra de 500 µL de urina; Adição de 0,7 g de cloreto de sódio sólido à amostra; 

Incubação Headspace a 90°C, por 10 minutos com agitação a 500 RPM.  

- Para ensaios com enzima: Volume de amostra de 500 µL; Adição de 125 µL de 

tampão pH 6,8 e adição de 500 U de enzima (25 µL de solução 20 KU mL-1); Incubação 

para atuação da enzima a 37°C, por 90 minutos; Finalizada a incubação, adição de 

0,7g de sal; Incubação Headspace a 90°C, por 10 minutos com agitação a 500 RPM. 
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CAPÍTULO III- AQUISIÇÃO DE PERFIS DE VOCs EM AMOSTRAS 

REAIS E SELEÇÃO DE POTENCIAIS BIOMARCADORES 
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1. INTRODUÇÃO 

       As emanações da pele são produtos de uma mistura complexa de voláteis e ao 

que se indica, os padrões produzidos são os mais variados. Nestas emanações 

estuda-se ainda o conceito de voláteis humanos ativos, os quais desempenhariam 

funções de sinalização com relação ao ambiente e outros animais, como é o caso das 

substâncias classificadas como feromônios. Embora mais de mil voláteis já tenham 

sido detectados em amostras biológicas, e que possam ter utilidade no monitoramento 

de desordens no organismo humano, apenas poucos possuem via bioquímica 

associada completamente conhecida. O rastreio de compostos quanto a condições 

metabólicas cada vez mais específicas e as análises em tempo real para 

experimentos in vitro, mostram perspectivas neste sentido (AMMAN et al., 2014). 

       Com relação ao suor, deve ser considerada, além da migração dos compostos 

liberados na corrente sanguínea, a ação do microbioma cutâneo. Segundo 

demonstrado por algumas pesquisas, compostos apolares, como os precursores dos 

ácidos graxos responsáveis pelo odor característico do suor, do interior das glândulas, 

podem ser carreados até a superfície da pele pela secreção apócrina por ação de 

ligação a enzimas. Quando na superfície da pele, bactérias podem atuar na 

degradação destes precursores e liberar produtos ativos, de propriedades odoríficas. 

As enzimas envolvidas caracterizadas até o momento são as Apocrine Secretion 

Odor-Binding Protein 1 e 2 (ASOB1 e ASOB2), e destaca-se que, como qualquer 

enzima, têm expressão segundo a variabilidade genética, estando assim ligadas à 

influência étnica do indivíduo, entre outros fatores (SPIELMAN; ZENG; PRETI, 1995; 

PRETI; LEYDEN, 2010), potencialmente influindo de forma considerável na 

diversidade inter-individual dos perfis de emanações da pele. Ainda, considerando os 

estudos envolvendo este tópico, a Tabela 5 resume algumas possíveis origens para 

as classes de VOCs encontrados em emanações da pele (KUTYSHENKO et al., 2010; 

MOCHALSKI et al., 2014).  
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        A distribuição deste voláteis virá a depender das partições sangue : ar e gordura 

: sangue, que são características das propriedades físico-químicas destes (AMANN et 

al., 2014) 

Tabela 2 - Origens às quais as classes de VOCs no suor são geralmente atribuídas 

 

Classe química Origem atribuída 

n-Alcanos 
Degradação oxidativa de diferentes ácidos graxos 

Alcenos 

n-Aldeídos Degradação oxidativa de diferentes ácidos graxos 

Compostos alifáticos de enxofre 
Quebra endógena de aminoácidos que contém enxofre 

Metabólitos bacterianos de aminoácidos 

Acetona 
Degradação oxidativa do esqualeno 

Descarboxilação do acetil-CoA 

n-Álcoois Oxidação enzimática de alcanos 

N-cetonas Metabolismo de álcoois 

Cetonas alifáticas insaturadas Degradação do esqualeno 

Heterociclos 
Metabólitos bacterianos 

Componente do cigarro 

Terpenos 

Dieta (vegetal) 

Absorção de cosméticos e óleos essenciais 

Metabólitos bacterianos 

Acetonitrila Componente do cigarro 

Pentano Produto reconhecido da peroxidação de ácidos graxos 

Isopreno 
Degradação do esqualeno 

Síntese do colesterol 

Aminoácidos Componentes de fatores de hidratação natural da pele 

 

2. OBJETIVOS 

- Aplicar o método otimizado para a investigação dos analitos presentes nas amostras 

de suor e urina coletadas de voluntários; 

- Detectar e identificar os voláteis presentes nas amostras de voluntários saudáveis e 

com câncer; 

- Avaliar diferenças na excreção destes compostos e selecionar potenciais 

marcadores; 

- Estabelecer comparações entre os perfis de voláteis obtidos para o suor e a urina. 
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3. CONCLUSÕES 

 

A etapa de otimização de método mostrou-se de grande importância para 

realizar as análises das amostras reais. Embora técnicas mais sofisticadas de 

extração e amostragem de voláteis possam ser utilizadas, a técnica de Headspace é 

muito simples, rápida e de baixo custo. 

Apesar de o número de amostras analisadas não ser elevado, o estudo pode 

oferecer perspectivas sobre a utilização de VOCs como biomarcadores. O método 

desenvolvido provou ser capaz de fornecer um perfil cromatográfico para voláteis em 

amostras de suor e alguns dos compostos detectados mostraram concordância com 

a literatura. Para a amostra de urina é possível derivar a mesma conclusão, além 

disso, a etapa de tratamento com a enzima β-glucuronidase mostrou-se importante 

para que um número muito maior de substâncias pudesse ser detectado 

(especialmente moléculas mais apolares, contendo ciclos e anéis aromáticos). 

Com o que foi demonstrado até o momento o suor provou ser uma matriz 

adequada para investigação de VOCs, parecendo razoável assumir que a detecção 

de compostos como: dissulfeto de carbono, 2-butenal,1,3-butanodiol, 3-metil-hexeno, 

pentanal, 4-metil-2-heptanona, heptanal, octanol, octanal, limoneno, 1-undeceno, 

fenol, 2,6-dimetil-7-octen-2-ol, trimetil-decano/tridecano e, sobretudo, 2-etil-1-hexanol 

pode ser útil para distinguir as amostras de suor dos grupos de indivíduos estudados, 

também, os níveis de hexanal, 2-decen-1-ol ou nonanal e dodecanal ou decanal 

mostraram estar relacionados com a presença do tumor. 

Diferenças nos perfis de voláteis também foram constatadas no caso da urina, 

embora muitos compostos nesta detectados sejam diversos daqueles apresentados 

no suor. Entretanto, dois compostos, incidentes em todas amostras positivas: fenol e 

2,6-dimetil-7-octen-2-ol, também detectados no suor, apresentaram-se em 

concentrações muito superiores às observadas nas amostras controle.  
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CAPÍTULO IV- VALIDAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO PARA 

DETERMINAÇÃO DE MARCADORES 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Análise GC-FID 

O detector por ionização de chama (FID) é o detector mais comum em 

cromatografia gasosa, é não-específico, possuindo larga aplicabilidade e baixo custo 

em relação aos demais. A detecção se baseia na pirólise dos compostos eluídos da 

coluna por uma chama de hidrogênio, alimentada com ar sintético. Este processo leva 

à ionização da maioria dos compostos, os quais são coletados e medidos em termos 

de corrente elétrica- o que fornece a resposta analítica. Possui larga faixa linear, baixo 

ruído, alta robustez e baixa necessidade de manutenção. No entanto, pode não 

oferecer grande sensibilidade a compostos altamente oxigenados ou funcionalizados 

(SKOOG et al., 2006). É também um aparelho compatível com a análise de amostras 

com maior percentual de água, diferente do espectrômetro de massas, em que a água 

tende a danificar o sistema. 

1.2. Validação analítica 

A validação pode ser entendida como uma avaliação sistemática de um método 

analítico. Esta compreende uma série de ensaios experimentais realizados com o 

intuito de verificar se o método atende às exigências para as aplicações às quais se 

destina, no propósito de assegurar resultados confiáveis. A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão regulador, dispõe definições e os requisitos 

necessários para validação de métodos bioanalíticos, descritos na resolução RDC nº 

27, de 17 de maio de 2012. São definições a serem consideradas: 

1.2.1. Definições 

-  Amostra branco: amostra isenta de analitos; 

-  Amostra zero: amostra branco adicionada do PI apenas; 

-  LD: limite de detecção, menor concentração que pode ser detectada pelo 

método, não necessariamente quantificável; 

- LIQ: limite inferior de quantificação, menor concentração que pode ser 

quantificada pelo método (menor e primeiro ponto que deve compor a curva analítica); 
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- LSQ: limite superior de quantificação, maior concentração quantificada pelo 

método (maior ponto que deve compor a curva analítica); 

- CQB: controle de qualidade baixo (amostra de controle de qualidade de baixa 

concentração), amostra fortificada a uma concentração até 3 vezes a do LIQ; 

- CQM: controle de qualidade médio (amostra de controle de qualidade de média 

concentração), amostra fortificada em concentração próxima à média dos limites 

inferior e superior de quantificação; 

- CQA: controle de qualidade alto (amostra de controle de qualidade de alta 

concentração), amostra fortificada a concentração de 75 a 85% do valor de 

concentração do LSQ. 

São parâmetros a serem avaliados: 

1.2.2. Seletividade 

Diz respeito à avaliação da interferência causada por outras espécies que 

produzem resposta na amostra. A seletividade garante que não haja equívocos quanto 

à identificação do pico do analito em uma amostra complexa. A ANVISA estabelece 

para esta avaliação que sejam comparadas as análises de 6 amostras provenientes 

de fontes distintas. Os picos interferentes próximos ao tempo de retenção do 

composto de interesse devem possuir respostas inferiores a 20% quando em 

comparação com a resposta do analito em concentração correspondentes ao LIQ e 

inferiores a 5 % quando em relação com a resposta do padrão interno (PI). 

1.2.3. Efeito residual ou carry-over 

Avalia a interferência de resquícios, eventualmente presentes no sistema, 

provenientes das análises anteriores na presente análise.  

Para tal avaliação, devem ser feitas injeções seguidas de uma mesma amostra 

branco (tida como isenta dos analitos a se determinar), uma vez antes e mais duas 

vezes após a análise de amostras correspondentes ao LSQ, de modo que, resíduos 

observados na mesma região dos compostos de interesse devem possuir resposta 

inferior a 20% do LIQ e 5% do PI. 
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1.2.4. Linearidade e curva analítica 

Este parâmetro relaciona-se com a capacidade do método de fornecer respostas 

que são diretamente proporcionais às concentrações dos analitos nas amostras, para 

uma dada faixa de aplicação. A linearidade é avaliada de acordo com a construção da 

curva analítica, a qual deve ser avaliada em triplicata e conter no mínimo 6 pontos 

(correspondentes a diferentes concentrações distribuídas de forma equilibrado no 

intervalo), além das amostras branco e zero. A curva deve ser feita aplicando-se a 

mesma matriz biológica do estudo e as concentrações teóricas devem ser plotadas 

versus as referidas proporções área do analito / área do padrão interno. A regressão 

linear é indicada para obtenção da equação da reta e o coeficiente de determinação 

associado (R) não deve exceder o valor de 0,99.  

1.2.5. Efeito matriz 

Este parâmetro tem relação com a afinidade do analito pela matriz biológica em 

questão, o que se relaciona com as propriedades físico-químicas de ambos. Indica-se 

a análise de 6 amostras branco de fontes distintas, processadas e então adicionadas 

dos analitos, a concentrações correspondentes ao CQB e CQA, e PI. Tais ensaios 

deverão ser comparados com análises de soluções de analitos e PI em concentrações 

correspondentes. Para cada amostra o fator de matriz normalizado por PI (FMN) deve 

ser calculado conforme a Equação 6, e os referidos coeficientes de variação (CV) não 

devem exceder 15%: 

 

                  FMN=
Resposta do analito em matriz/Resposta do PI em matriz

Resposta do analito em solução/Resposta do PI em solução
    (Equação 6) 

 

1.2.6. Precisão 

Refere-se à proximidade entre os resultados obtidos para reproduções de um 

ensaio. A ANVISA preconiza a avaliação da precisão nas concentrações equivalentes 

ao LIQ, CQB, CQM e CQA. É averiguada a precisão intra-corrida (com relação às 5 

replicatas analisadas na mesma corrida analítica) e inter-corrida (com relação a 

replicatas correspondentes a corridas realizadas em 3 dias distintos). Este parâmetro 
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é expresso em termos do DPR (desvio padrão relativo) ou coeficiente de variação 

(CV%), calculado de acordo com: 

 

                  CV% =
Desvio padrão

Concentração média experimental
× 100     (Equação 7) 

 

São admitidos valores de CV até 15%, exceto para o LIQ, para o qual se admite o 

desvio de 20%.    

 

1.2.7. Exatidão 

Refere-se à concordância entre os valores de concentração experimental obtidos a 

partir do emprego do método e o valor teórico. De forma similar à precisão, deve ser 

calculada intra-corrida e inter-corrida, considerando os valores LIQ, CQB, CQM e 

CQA. É expressa segundo o EPR (erro padrão relativo) (Equação 8): 

        

      EPR=
Concentração média experimental−Concentração nominal

Valor nominal
× 100     (Equação 8) 

 

Para os quais são admitidos valores até ± 15% do valor nominal, e até ± 20%, 

exclusivamente para o LIQ. 

 

1.2.8. Estabilidade 

Este ensaio permite avaliar se o analito apresenta-se estável sob certas condições 

simuladas, exigidas nos processos que compreendem os experimentos. Devem ser 

avaliadas:  

I)  Estabilidade após ciclos de congelamento e descongelamento (as amostras 

preparadas devem ser submetidas ao mesmo número de ciclos de congelamento e 

descongelamento imposto às amostras reais); 

II) Estabilidade de curta duração (determinada para amostras antes de 

processadas, mantidas sob condições idênticas às impostas para as amostras do 
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estudo durante os experimentos e por período acima do demandado para este 

processo);  

III) Estabilidade de longa duração (simulada para o período total em que as 

amostras do estudo permaneceram armazenadas, sob as mesmas condições a estas 

aplicadas);  

IV) Estabilidade pós-processamento (refere-se a amostras já processadas, que 

devem se apresentar estáveis por período superior ao demandado durante condições 

reais da análise);  

V) Estabilidade da solução do analito e do PI (reproduzindo as condições de 

período e temperatura de armazenamento das soluções utilizadas). 

Para todos ensaios devem ser consideradas amostras fortificadas nos níveis do 

CQB e CQA, em 3 replicatas e estes devem ser comparados com os valores teóricos 

de concentração. São admitidos desvios da média das concentrações obtidas com 

relação ao valor nominal de até ± 15%. Com relação à estabilidade das soluções-

padrão devem ser comparadas 3 replicatas de amostras das soluções-estoque (de 

maior concentração, adequadamente diluídas para este propósito) e das soluções de 

trabalho (a de menor concentração), a comparação para cálculo do desvio deve ser 

feita com base nas respostas obtidas para soluções do analito e PI recém-preparadas. 

Neste caso os desvios admitidos são de até 10%. 

 

2. OBJETIVOS 

- Desenvolver um método HS-GC-MS simples, configurado para determinação dos 

marcadores definidos nas amostras; 

- Validar o método a fim de estabelecer um procedimento padrão para a aplicação nas 

amostras, avaliando sua adequabilidade e atendimento aos parâmetros de validação. 

 

3. CONCLUSÕES 

Embora necessária a aplicação de uma série de adaptações para realização dos 

ensaios pertinentes à validação seguindo-se a resolução ANVISA (27/2012), os 

métodos se apresentaram adequados quanto a todos os parâmetros propostos.   
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Limites de detecção e quantificação baixos foram obtidos, se consideradas as 

limitações das técnicas envolvidas, que são simples e muito comumente empregadas 

em análise de rotina (Headspace estático e GC-FID). Mesmo estes sendo compostos 

voláteis, a estabilidade sob as condições testadas foram razoáveis, o que 

provavelmente é devido ao protocolo de armazenagem de amostras e a inexistência 

de múltiplos passos de processamento/manipulação destas últimas. Ainda, deve-se 

considerar a afinidade pelo suporte demonstrada pelos ensaios do efeito matriz- 

embora este fator seja um limitante em termos de recuperação dos analitos, 

aparentemente contribui para estabilização dos voláteis na amostra coletada. O suor 

é uma amostra de baixa complexidade, o que também é favorável em termos da 

obtenção de parâmetros de qualidade analítica. 

Os dados ainda sugerem que embora os padrões internos empregados não 

tenham sido ideais, serviram ao objetivo proposto e a atribuição destes de acordo com 

a classe química foi importante, pois esta é uma variável que interfere extensamente 

na partição de um composto. 

A detectabilidade provida pelo equipamento foi satisfatória, foram obtidos picos 

com boa resolução e a injeção de grande número de amostras de fase gasosa 

contendo alto percentual de água não acarretou em danos no sistema, como teria 

ocorrido se uma coluna mais apolar fosse utilizada, ou, ainda mais, se o espectrômetro 

de massas fosse empregado para detecção. 

Embora a estabilidade de longa duração seja um fator determinante e que não 

possa ter sido avaliada para o mesmo período o qual as amostras encontraram-se 

armazenadas, existem fortes indícios que a determinação destes marcadores possa 

ser feita de forma apropriada e que os resultados obtidos serão fundamentados e 

poderão refletir em uma avaliação confiável do contexto estudado. 
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CAPÍTULO V- DETERMINAÇÃO DOS MARCADORES NAS 

AMOSTRAS E ASSOCIAÇÕES ENTRE VOCs E O CÂNCER 
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1. INTRODUÇÃO 

Como já comentado, os mecanismos de formação de compostos orgânicos 

voláteis específicos relacionados ao câncer são desconhecidos, dificultando apontar 

qual via bioquímica estaria associada. Nesta seção pretende-se aprofundar acerca 

dos principais mecanismos de alterações metabólicas que demonstraram estar 

vinculados ao câncer e à formação dos VOCs, em particular, aqueles indicados por 

este estudo como potenciais biomarcadores da doença. 

1.1. Estresse oxidativo 

A concentração de espécies reativas de oxigênio (reactive oxygen species, 

ROS) é reportada como elevada em tumores.  

Estas espécies estariam relacionadas aos estágios promotores de tumor: 

- Na iniciação: por serem reativas, podem causar danos às biomoléculas como 

o DNA e assim propiciar a perpetuação de mutações; 

- Na promoção: em que as ROS atuam como transdutores moleculares de 

sinais em vias relacionadas à proliferação celular 

- Na propagação: atuando na viabilização da metástase e angiogênese 

(WARIS; AHSAN, 2006, LIOU; STORZ, 2010). 

O estresse oxidativo também favorece o ataque de ácidos graxos presentes 

nas membranas celulares, no processo de peroxidação lipídica. A Figura 49 

representa a ideia geral deste mecanismo. 

Este mecanismo ocorre com o ataque no ácido graxo de uma espécie reativa 

capaz de abstrair um átomo de hidrogênio a partir do grupo metileno, levando a 

formação de um radical de carbono. Esse radical será estabilizado por um rearranjo 

molecular, que forma um dieno conjugado (duas duplas ligações intercaladas com 

uma ligação simples). O dieno, que é um radical alquila, em meios aeróbicos reage 

com o oxigênio formando o radical peroxil (ROO•). O radical peróxido por sua vez 

pode reagir com outro ácido graxo e ser reduzido pelos metais de transição, ou então 

se rearranjar e se estabilizar por meio de cisões, o que origina espécies como aldeídos 

de cadeias lineares variadas, etano e pentano (estes dois últimos sendo produtos 

majoritários da peroxidação dos ácidos graxos ômega 3 e 6),  outros alcanos, e 
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malonaldeído – já muito investigado como marcador do estresse oxidativo 

(MIEKISCH; SCHUBERT; NOELDGE-SCHOMBURG, 2004). Variações na 

estabilização do radical alcoxil (RO•) podem levar a diferentes produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo assim, os alcanos e aldeídos podem ser produtos da lipoperoxidação 

acarretada pelo estresse oxidativo atrelado ao processo de carcinogênese pela 

concentração elevada de espécies reativas (MIEKISCH et al., 2004; HAKIM et al., 

2012). 

Figura 5- Esquema proposto para processo de peroxidação oxidativa. 

Adaptado de Miekisch, Schubert e Noeldge-Schomburg (2004). 
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1.2. Alterações na atividade enzimática 

Outra condição observada em tumores são alterações na atividade da 

Citocromo P450, família de enzimas encarregada por reações oxidativas dos 

compostos orgânicos no organismo. Isto ocorre por indução de sua atividade, ou pela 

expressão aumentada das formas individuais do complexo enzimático, observadas 

para alguns tumores. A Citocromo P450 seria a responsável por oxidar alcanos a 

álcoois. Fatores como este, alterados no tumor, podem estar relacionados à 

aceleração do metabolismo de produtos do estresse oxidativo, modificando, portanto, 

a abundância destes produtos nas amostras biológicas (HAKIM et al., 2012). 

A álcool desidrogenase (ADH) é responsável pela metabolização de álcool a 

aldeído. A enzima encarregada de oxidar o aldeído é a aldeído desidrogenase 

(ALDH). A atividade destas classes de enzimas se mostra estatisticamente superior 

em diversos tumores quando comparada com tecidos normais, com ADH possuindo 

a atividade ainda mais pronunciada, indicando até mesmo um acúmulo de aldeídos 

no meio tumoral (JELSKI; SZMITOWSKI, 2008; JELSKI et al., 2011). Além disso 

estuda-se que o NADH (co-enzima reduzida) produzido pela ação da ALDH talvez 

funcione de forma específica para produção do ATP, a fim de se gerar energia para 

as células cancerosas (KANG et al., 2016). 

1.3. Efeito Warburg 

Como discutido anteriormente, o efeito Warburg se caracteriza pela presença, 

nas células cancerosas, de altas taxas de glicólise seguido de fermentação lática no 

citosol, esta observação é relacionada especialmente ao estágio inicial do câncer, em 

que há uma proliferação bastante rápida das células. Como consequência, o limite de 

difusão do oxigênio é atingido e este se apresenta com baixa disponibilidade no 

ambiente celular. Este efeito mostrou-se relacionado à danos nas mitocôndrias 

(SENYILMAZ; TELEMAN, 2015), condição que também pode refletir em um perfil 

diferenciado de espécies oxidadas no organismo. 

1.4.  Alterações na via do mevalonato 

A via do mevalonato (VMA) trata-se de uma via metabólica responsável por gerar 

precursores (isopentenil pirofosfato- IPP e dimetil alil pirofosfato- DMAP) que são 
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Figura 50- Via do mevalonato. Adaptado de Mullen et al. (2016) 

redirecionados para produção de esteróis e isoprenoides, os quais possuem 

importantes funções estruturais na célula. A Figura 50 ilustra a via de forma geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao que se indica, durante a carcinogênese, há uma série de sinalizações 

moleculares que culminam na ativação da transcrição de genes ligados à via do MVA, 

e este seria um mecanismo de auto-manutenção das células tumorais, a fim de se 

restabelecer os níveis das moléculas produto desta via, essenciais para o crescimento 

de novas células e, assim, do tumor (MULLEN et al., 2016). A ativação anormal da via 

MVA mostrou acarretar um acúmulo de IPP na célula e disfunções nos níveis dos 

metabólitos intermediários característicos da via (MULLEN, et al., 2016; TAMANOI et 

al., 2017). 
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1.5. Expressão gênica individual 

Conforme também foi possível se observar experimentalmente, a composição 

endógena da amostra é resultado da variação inter-individual. 

 De forma semelhante, aponta-se que uma vez que o crescimento tumoral é 

acompanhado de mutações genéticas e modificações no funcionamento de proteínas, 

a expressão gênica individual neste caso poderia contribuir também para criação de 

uma assinatura específica de compostos orgânicos voláteis secretados nos fluidos 

biológicos, o que ficou demonstrado em experimentos na literatura. Aksenov et al. 

(2012) avaliaram uma linhagem de células humanas com diferença de um alelo, que 

vieram a fornecer perfis de VOCs diferentes aos anteriormente observados. Barash et 

al. (2015), de forma aplicada, compararam perfis de VOCs para ar exalado de 

voluntárias com câncer e, baseando-se na assinatura “volatilômica” obtida, pôde 

distinguir entre os subtipos celulares do câncer de mama.   

 

2. OBJETIVOS 

- Aplicar o método HS-GC-FID às amostras coletadas dos voluntários; 

- Verificar capacidade discriminadora dos marcadores e estabelecer valores de 

cut-off; 

- Traçar correlações entre os biomarcadores observados e aspectos do câncer. 

 

3. CONCLUSÕES 

 

São muitos os mecanismos químicos relacionados ao câncer, que são 

alterados ou desenvolvidos por esta condição. Ainda, ao que se indica, estas 

substâncias de interesse podem sofrer algumas transformações até sua eliminação, 

o que torna complexa a tarefa de estabelecer quais vias bioquímicas existentes atuam, 

de fato, nos processos de formação e transformação destes supostos marcadores e 

então o porquê seriam diversificadas na presença do câncer. Com isso, a validação e 

elucidação destes compostos como marcadores é uma tarefa desafiadora. 
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Com a avaliação da curva ROC e PCA, o potencial discriminador do método 

pôde ser corroborado. Foram observadas poucas correlações entre os níveis de 

marcadores e outras variáveis, mas a concentração de 2-Etil-1-hexanol é 

inversamente proporcional ao estágio do câncer, enquanto que a de 2,6-Dimetil-7-

octen-2-ol parece diretamente proporcional ao estágio do câncer de próstata. Outras 

correlações não puderam ser consideradas estatisticamente relevantes pelo pequeno 

número de amostras nesta avaliação. Em adição, é possível verificar tendências de 

relações de concentração para tipos específicos de neoplasia, mas não foi possível 

classificar uma tendência padrão para cada sítio de tumor, pois a variabilidade dos 

dados é grande e não uniforme dentro de um mesmo conjunto de amostras. 

No geral, este estudo apresenta indícios de compostos voláteis como 

possivelmente relacionados à carcinogênese e no emprego dessas substâncias como 

potenciais biomarcadores desta condição. Estudos específicos são necessários para 

verificar a incidência e concentração destas moléculas em outras matrizes, para 

oferecer um panorama das rotas envolvidas na sua distribuição; também, mais 

pesquisas devem ser dedicadas em relação ao estabelecimento de um conjunto 

padronizado de fatores que possam ser medidos e associados com outros parâmetros 

de interesse neste contexto, como a localização da neoplasia e o estadiamento do 

tumor. 
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