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ALMONDES, K. G. S. Estado nutricional relativo ao selênio de pacientes na fase de pós-

tratamento da leucemia linfóide aguda e sua relação com o estresse oxidativo. 2011. 110p. 

Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 2011. 
 

RESUMO 
 

Este estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional relativo ao selênio (Se) de pacientes na fase 

de pós-tratamento da leucemia linfóide aguda (LLA) e sua relação com o estresse oxidativo. Foram 

selecionados 24 pacientes no pós-tratamento da LLA (9,2 ± 1,9 anos) atendidos no Instituto de 

Oncologia Pediátrica da Universidade Federal de São Paulo e 60 indivíduos saudáveis (9,5 ± 1,3 anos) 

da Escola de Aplicação da Universidade de São Paulo. Foram coletados 10 mL de sangue venoso para 

análise de Se plasmático e eritrocitário, glutationa peroxidase (GPx), superóxido dismutase (SOD), α-

tocoferol, malondialdeído (MDA) e 8-oxo-desoxiguanosina (8-oxo-dGuo). A urina de 24 horas foi 

coletada para análise da excreção de Se, e três recordatórios de consumo alimentar de 24 horas para 

avaliação do Se ingerido. Os resultados obtidos quanto aos parâmetros bioquímicos de avaliação de Se 

não apresentaram diferença significativa entre os grupos de pacientes e controles, e foram 

respectivamente: Se plasmático, 44,4 ± 9,0 µg/L e 48,7 ± 12,0 µg/L (p = 0,122); Se eritrocitário, 49,9 ± 

15,9 µg/L e 45,0 ± 15,9 µg/L (p = 0,202); Se urinário, 19,6 ± 14,8 µg Se/g de creatinina e 18,6 ± 9,6 µg 

Se/g de creatinina (p = 0,820). O consumo médio de Se foi de 27,4 ± 8,7 µg/dia e 28,0 ± 1,5 µg/dia (p = 

0,756), respectivamente. Os grupos estudados foram considerados deficientes em Se, considerando os 

pontos de corte adotados. A atividade da GPx foi significativamente menor nos pacientes do que nos 

controles (33,3 ± 11,1 U/g Hb e 76,9 ± 25,9 U/g Hb) (p = 0,000), e a atividade da SOD não diferiu 

entre pacientes e controles (1796,9 ± 257,8 U/g Hb e 1915,9 ± 473,9 U/g Hb) (p = 0,145), assim como 

as concentrações de MDA (1,7 ± 0,3 µmol/L e 1,8 ± 0,4 µmol/L) (p = 0,053). A concentração de α-

tocoferol foi estatisticamente maior nos pacientes que nos controles (17,7 ± 4,7 µmol/L e 10,6 ± 3,2 

µmol/L) (p =0,000), bem como a concentração de 8-oxo-dGuo (43,6 ± 28,0 8-oxo/106 dG e 21,3 ± 22,9 

8-oxo/106 dG) (p = 0,014). Os resultados apresentados apontam que os participantes deste estudo estão 

deficientes em Se e, em especial os pacientes no pós-tratamento da LLA estão sujeitos a um aumento 

do estado de estresse oxidativo, pois apesar das concentrações de MDA serem semelhantes entre os 

pacientes e os controles, a atividade da GPx dos pacientes foi reduzida e a concentração de 8-oxo-dGuo 

e α-tocoferol estavam aumentadas em relação aos controles. 

 

Palavras-chave: Leucemia linfóide aguda; selênio; α-tocoferol; malondialdeído; 8-oxo-

desoxiguanosina, estresse oxidativo. 
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ALMONDES, K. G. S. Nutritional status of selenium in patients in post-treatment of acute 

lymphoblastic leukemia and its relationship with oxidative stress. 2011. 110p. Major’s Thesis -

Faculty of Pharmaceutical Science, University of São Paulo, São Paulo, 2011. 
 

ABSTRACT 
 

This study aimed to evaluate the nutritional status of selenium (Se) in patients in post-treatment of 

acute lymphoblastic leukemia (ALL) and its relationship with oxidative stress. We selected 24 

patients in post-treatment of ALL (9.2 ± 1.9 years) at the Pediatric Oncology Institute of Federal 

University of São Paulo and 60 healthy individuals (9.5 ± 1.3 years) of the School of Application at 

the University of São Paulo. We collected 10 mL of venous blood for analysis of Se in plasma and 

erythrocytes, glutathione peroxidase (GPx), superoxide dismutase (SOD), α-tocopherol, 

malondialdehyde (MDA) and 8-oxo-deoxyguanosine (8-oxo-dGuo). The 24-hour urine was collected 

for analysis of Se excretion and Se intake was evaluated by using three non-consecutive days of 24-

hour recall. The results regarding biochemical evaluation of Se did not differ significantly between 

patients in post-treatment of ALL and controls, and the results were respectively: Se in plasma, 44.4 

± 9.0 µg/L and 48.7 ± 12.0 µg/L (p = 0.122); Se in erythrocytes, 49.9 ± 15.9 µg/L and 45.0 ± 15.9 

µg/L (p = 0.202); Se in urine, 19.6 ± 14.8 µg Se/g creatinine and 18.6 ± 9.6 µg Se/g creatinine (p = 

0.820). The average intake of selenium was 27.4 ± 8.7 mg/day and 28.0 ± 1.5 mg/day (p = 0.756), 

respectively. Both groups were considered deficient in selenium, according to the cut-off points 

adopted. The GPx activity was significantly lower in patients than in controls (33.3 ± 11.1 U/g Hb 

and 76.9 ± 25.9 U/g Hb) (p = 0.000), and no difference in SOD activity was observed between 

groups (1796.9 ± 257.8 U/g Hb and 1915.9 ± 473.9 U/g Hb) (p = 0.145). MDA concentrations were 

not different between patients and controls (1.7 ± 0.3 µmol/L and 1.8 ± 0.4 µmol/L) (p = 0.053) and 

α-tocopherol concentration was statistically higher in patients (17.7 ± 4.7 µmol/L and 10.6 ± 3.2 

µmol/L) (p = 0.000), as well the concentration of 8-oxo-dGuo (43.6 ± 28.0 8-oxo/106 dG and 21.3 ± 

22.9 8-oxo/106 dG) (p = 0.014). These results indicate that the participants in this study are deficient 

in Se mainly those who are in post-treatment of ALL are exposed to an increased state of oxidative 

stress, because although the concentrations of MDA were similar between patients and controls, the 

GPx activity of the patients was reduced and the concentration of 8-oxo-dGuo and α-tocopherol were 

increased compared to controls. 
 

Keywords: Acute lymphoblastic leukemia, selenium, α-tocopherol, malondialdehyde, 8-oxo-

deoxyguanosine, oxidative stress. 
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1.0 – INTRODUÇÃO 
 

A leucemia linfoblástica aguda (LLA) é uma doença hematológica resultante da 

proliferação maligna de linfoblastos (células progenitoras de linfócitos do tipo B e T) 

podendo invadir a medula óssea, o sangue periférico e outros órgãos (1).  

A LLA é o câncer mais comum na população pediátrica, sendo responsável por 

mais de 50% das neoplasias hematopoiéticas neste grupo etário (2). Sua maior prevalência 

se dá em crianças de dois a cinco anos (3), e é mais comum em meninos de raça branca (4). 

No Brasil, de dez a quinze casos de câncer quatro são de LLA, considerando-se a faixa 

etária abaixo de quinze anos (5). 

O tratamento da LLA envolve os mais complexos esquemas e combinações 

quimioterápicas, utilizados em oncologia, para que seja obtida a remissão da doença, e, 

após isto, os pacientes passam por um período que varia de dois a três anos recebendo 

doses quimioterápicas para prevenir a recaída da leucemia (6).  

As estratégias quimioterápicas atuais da leucemia infantil têm resultado em um 

aumento do número de sobreviventes, e atualmente muitas crianças estão curadas (7, 8). 

No entanto, as crianças continuam sendo acompanhadas por um longo período após o 

término do tratamento visando evitar recaídas ou o surgimento de complicações devido ao 

próprio tratamento. Estas podem ocorrer durante a radioterapia/quimioterapia acometendo 

tecidos com alta taxa de renovação celular, por exemplo, a mucosa oral, como também 

podem aparecer meses ou anos após o tratamento, sendo, muitas vezes, observadas em 

tecidos e órgãos de maior especificidade celular, como músculos e ossos. Podem ainda 

comprometer o desenvolvimento e o crescimento infantil bem como a formação dental (9). 

O câncer ou sua terapia pode predispor a episódios de vômitos, ocorrência de má 

digestão, anorexia, menor absorção dos nutrientes ingeridos (10), taxa metabólica 

aumentada e anormalidades no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas (11) o 

que pode comprometer o estado nutricional dos pacientes (10). Assim, crianças com câncer 

têm maior risco para desnutrição, o que dificulta sua sobrevivência (12).  

Um importante aspecto que deve ser observado em crianças com câncer é o nível de 

estresse oxidativo a que estão submetidas, visto que tanto a própria doença quanto as 

estratégias de tratamento com drogas quimioterápicas acarretam um aumento desta 

situação (13).  

O estresse oxidativo é um desequilíbrio entre substâncias pró-oxidantes e 

antioxidantes em favor da geração excessiva de radicais livres ou em detrimento da 
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velocidade de remoção destes compostos (14). Em condições normais, a defesa 

antioxidante, composta por antioxidantes enzimáticos ou não enzimáticos, remove os 

radicais livres promovendo máxima proteção aos sítios biológicos (15). Entre as defesas 

antioxidantes, pode-se destacar a atividade das enzimas superóxido dismutase (SOD) e 

glutationa peroxidase (GPx) que interrompem as reações de radicais livres e, desse modo, 

protegem as células de possíveis danos oxidativos (16). Neste aspecto tanto o selênio (Se), 

que participa do centro ativo da GPx e de outras enzimas que fazem parte do sistema de 

defesa antioxidante e tem várias funções anticarcinogênicas (17), quanto o α-tocoferol têm 

importante papel na proteção contra a peroxidação lipídica (18). 

Vários estudos têm mostrado que crianças com LLA, recentemente diagnosticados 

e em diferentes fases do tratamento, estão expostas a um estado de estresse oxidativo 

aumentado (18, 20). No entanto, não existem na literatura trabalhos que avaliem a relação 

entre o estado nutricional relativo ao Se e o estresse oxidativo em crianças e adolescentes 

no pós-tratamento da LLA.  

Desta forma, considerando o aumento do número de sobreviventes com leucemia 

na infância, torna-se necessário o acompanhamento dos diversos fatores que podem ser 

importantes para a saúde do indivíduo, com o intuito de evitar recaídas da doença. Assim, 

o objetivo deste trabalho foi avaliar o estado nutricional relativo ao Se de crianças e 

adolescentes no pós-tratamento da LLA e sua relação com o estresse oxidativo. 
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2.0 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 – LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA 

 

Leucemias são doenças hematológicas neoplásicas malignas, que resultam da 

proliferação desregulada de um clone de células hematopoiéticas da medula óssea com 

alterações na maturação e apoptose celular (21). O clone alterado multiplica-se mais que as 

células normais, substituindo-as em todas as áreas da medula e em locais extramedulares 

como fígado, baço e linfonodos. Além disso, as células leucêmicas podem invadir e 

proliferar dentro de outros órgãos e tecidos não hematopoiéticos como o sistema nervoso 

central, testículos, trato gastrointestinal e pele (22). 

Qualquer classe de leucócitos, das linhagens granulocítica, monocítica ou linfóide, 

tem a possibilidade de sofrer transformação maligna. A doença pode ser aguda ou crônica 

de acordo com seu curso clínico. Leucemias agudas afetam linhagens celulares imaturas ou 

células blásticas e, quando não diagnosticadas e tratadas, resultam em rápida debilidade no 

estado geral do indivíduo. Leucemias crônicas afetam células maduras, e estão associadas a 

um curso clínico mais longo (23).   

A LLA é o tipo mais comum de câncer infantil (24), e, os dois maiores grupos de 

LLA que têm sido reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde são os precursores de 

células B e T. Estudos morfológicos evidenciam que os linfoblástos variam de tamanho e 

podem ser de dois tipos. O mais comum parece ser o linfoblásto pequeno (1 a 2,5 vezes o 

tamanho de um linfócito normal) com citoplasma azul e nucléolo indistinto. O segundo 

tipo é maior (2 a 3 vezes o tamanho de um linfócito) e possui nucléolos proeminente e 

irregularidades na membrana nuclear (25). 

Estudos de imunofenotipagem realizada com a técnica de citometria de fluxo 

utilizam marcadores de diferenciação celular por meio de anticorpos monoclonais, os quais 

recebem a designação CD, para analisar a expressão de antígenos. Com esta técnica a LLA 

é ainda subdividida em quatro tipos: a LLA de células B imaturas, a mais comum, e que 

expressa marcadores, tais como, CD10 ou CALLa, CD19, CD20, CD22, CD79a, CD22 

citoplasmático, CD9a, e não expressa imunoglobulinas citoplasmática (IgC) ou de 

superfície (IgS); a  LLA de células pré-B, segunda LLA mais comum, difere da anterior 

pela ausência de CD10 e presença da IgC; a LLA de células T,  cujos marcadores são CD2, 
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CD4, CD5 e CD8; e a  LLA de células B, o tipo de LLA menos comum, e expressa IgS 

(25). 

Os eventos patogenéticos que levam ao desenvolvimento da LLA são ainda 

desconhecidos. Sabe-se que em alguns casos estão associados à hereditariedade, à radiação 

ionizante, à exposição a drogas quimioterápicas específicas e às síndromes genéticas 

predisponentes, por exemplo, a síndrome de Down (3), de Bloom e de quebra de 

Nijmegen, e a ataxia-telangiectasia (26). Além desses, os vírus podem desempenhar papel 

na transformação maligna das células do sangue, por exemplo, o retrovírus que pode 

integrar o DNA de suas células hospedeiras e transformá-la em células leucêmicas (27).  

Também acredita-se que o fator hereditário pode causar a LLA, pois alguns estudos 

têm mostrado que mutações genéticas em pais expostos a radiações podem ser transmitidas 

para os filhos pelas células germinativas. Além disso, fatores mutagênicos utilizados pela 

mãe podem atravessar a placenta e cair na circulação fetal, os quais podem lesar o DNA e 

causar mutações e anomalias genéticas ao feto (27). 

Têm-se observado frequentes alterações cromossômicas, como as translocações, 

inversões ou deleções envolvendo diferentes cromossomos. Essas alterações genéticas 

ocorrem em sítios frágeis dos cromossomos, que são zonas nas quais os mesmos estão 

instáveis e o DNA é facilmente quebrado e dificilmente reparado. Alguns sítios frágeis 

podem ser herdados, enquanto outros são induzidos por ação de agentes químicos ou 

físicos. De fato, as alterações cromossômicas parecem estimular a ação de oncogenes 

localizados nos pontos de lesão ou próximo a ela e, o resultado final é o aparecimento de 

neoplasia (27). 

Há várias manifestações clínicas da doença, sendo que as mesmas podem aparecer 

insidiosa ou agudamente, e podem não ser encontradas em todos os pacientes, quais sejam: 

febre, frequentemente induzida por citocinas pirogênicas (interleucina-1, interleucina-6 e 

fator de necrose tumoral) liberadas das células leucêmicas; anemia, com consequente 

fadiga e letargia; dor nos ossos, artralgia ou indisposição para caminhar devido à 

infiltração leucêmica do periósteo, osso ou articulações; e os menos comuns como, dor de 

cabeça, vômito, função mental alterada, oligúria, anúria, infecção potencialmente fatal ou 

hemorragia (26). 

Outras evidências em pacientes com LLA são palidez, petéquias e equimoses na 

pele e membranas mucosas; organomegalia de fígado, baço e linfonodos; massa 

mediastinal volumosa comprometendo os grandes vasos e a traquéia com consequente 
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tosse, dispnéia, ortopnéia, disfagia, estridor, cianose, edema facial, pressão intratectal 

aumentada e algumas vezes síncope; leucemia testicular com alargamento indolor do 

escroto; glândulas salivares aumentadas; paralisia do nervo cranial; envolvimento ocular 

com infiltração leucêmica da órbita, nervo óptico, retina, íris, córnea ou conjuntiva (26). 

Quanto às características laboratoriais as principais são: anemia, neutropenia, 

trombocitopenia, contagem de leucócito em larga faixa (0,1 a 1500 x 109/L), 

hiperleucocitose (> 100 x 109/L), hipereosinofilia, células blásticas leucêmicas circulantes, 

contagem de plaquetas diminuídas (48 a 52 x 109/L) e níveis aumentados de ácido úrico 

sérico refletindo uma faixa aumentada de catabolismo de purinas. Pacientes com 

envolvimento renal massivo podem ter aumentados níveis de creatinina, nitrogênio da 

ureia, ácido úrico e fósforo (26).  

Dentre as principais anormalias citogenéticas observadas em pacientes com LLA 

encontram-se: hiperdiploidia com trissomia dos cromossomos 4, 6, 10, 17, 18, 21 e X, que 

representam bom prognóstico da doença, e trissomia dos cromossomos 5 e 9 que conferem 

bom prognóstico; translocações cromossômicas t(8;14)(q24;q32), t(2;8)(p11;q24) e 

t(8;22)(q24;q11), que interferem na expressão do gene myc e alteram a diferenciação e 

proliferação das células linfóides, que assim como a t(4;11) e t(9;22) (cromossomo 

Filadélfia - associado à formação do gene bcr/abl), são indicativos de mau prognóstico; 

translocações cromossômicas t(4;11)(q21;q23) e t(9;11)(p22;q23) associadas com o 

rearranjo do gene mll situado na região 11q23, as quais revelam mal prognóstico em 

crianças menores de 12 meses de idade; deleção dos cromossomos 6(6q), 9(9p), 5(5q), 

11(11q) em células T (27). 

Além desses, o prognóstico da doença pode ser ruim quando há presença de alguns 

dos fatores a seguir: criança menor que um ano e maior que dez anos; contagem de 

leucócitos maior que 50 x 109/L; genótipos hipodiploides (< 44 cromossomos); 

hepatoesplenomegalia; linfadenopatia; imunofenótipos de células B madura e células T; 

sexo masculino; raça nativa americana (6, 25). 

O tratamento da LLA consiste no uso de uma série de drogas quimioterápicas, 

associada ou não a radioterapia e, embora o protocolo possa variar em alguns centros 

médicos, é constituído das seguintes fases: indução da remissão, ou seja, alcance do 

controle da doença com o restabelecimento da função hematopoiética normal; 

consolidação ou intensificação da remissão, usada para a remoção de células leucêmicas 

resistentes as drogas usadas na terapia de indução e para eliminar a doença residual 
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mínima; manutenção da remissão, que consiste no uso de drogas anti-neoplásicas em 

baixas doses por um período de dois a três anos para prevenir a recaída da leucemia; e 

prevenção ou terapia da proliferação de células leucêmicas no sistema nervoso central com 

o uso da radioterapia (6). 

Entre as drogas mais utilizadas nestas terapias incluem-se: corticosteróides orais, 

vincristina e daunorubicina intravenosa, L-asparaginase intramuscular, citarabina e 

metotrexato intratectais, na fase de indução; 6-mercaptopurina e metotrexato intravenoso e 

intratectal, na fase de consolidação; metotrexato oral e 6-mercaptopurina por um tempo de 

24 a 36 meses, na manutenção da terapia (6). 

O tratamento da LLA varia de dois a três anos, e o progresso nas estratégias 

terapêuticas, se utilizando de múltiplas drogas, tem conduzido a uma taxa de cura de mais 

de 80% nas crianças (3). As complicações tardias representam outra área de investigação e 

têm fornecido informações importantes para o planejamento do tratamento inicial, no 

sentido de evitá-las (28). 

Os pacientes no pós-tratamento da LLA são considerados com ausência de 

leucemia a partir do momento que estão em remissão clínica completa, ou seja, ausência de 

doença no sangue periférico ou na medula óssea, e estas características são confirmadas 

quando os pacientes apresentam valores leucométricos normais no sangue periférico e 

percentual de blastos na medula óssea menor que 30% segundo critério adotado pelo 

Grupo Cooperativo Francês, Americano e Britânico (1976) ou menor que 20% segundo a 

Organização Mundial de Saúde (1997) (29).  

Após serem considerados com ausência de leucemia, chegando ao término da 

quimio ou radioterapia, os pacientes passam a ser acompanhados mensal, semestral ou 

anualmente, de acordo com o tempo de pós-tratamento, e em cada consulta é feito um 

hemograma para o controle das células sanguíneas. O acompanhamento dos pacientes após 

o término do tratamento tem o propósito de evitar recidivas da doença e evitar ou tratar 

possíveis efeitos tardios. 

 

2.2 – SELÊNIO 
 

2.2.1 – ASPECTOS GERAIS 
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O selênio (Se) é um mineral essencial para o organismo humano. Seu nome vem do 

grego selene, que significa lua. Atribuiu-se este nome ao elemento porque tem 

características químicas semelhantes ao telúrio, que em grego significa terra. O Se foi 

descoberto em 1817, pelo químico sueco Jons Jakob Berzelius (30), mas só teve sua 

essencialidade reconhecida para a nutrição humana em 1979, junto ao diagnóstico da 

doença de Keshan, uma cardiomiopatia descoberta por pesquisadores chineses em uma 

área da China deficitária em Se (31). 

O Se é um metalóide pertencente ao mesmo grupo da tabela periódica dos 

elementos oxigênio, enxofre e telúrio. É essencial para as funções normais do organismo, 

estando presente em cerca de 10 mg Se/60 kg de peso corporal. O Se é similar ao enxofre 

em propriedades químicas, mas difere deste durante o metabolismo corporal. É conhecido 

por sua alta toxicidade com uma estreita faixa de adequação entre as doses que levam à 

deficiência ou ao excesso. Em estudos experimentais com animais, na dieta ou água para 

beber, esta faixa de adequação está na ordem de 0,1 a 1,0 µg/g (32). 

O Se está presente em todos os solos, em pequenas ou grandes quantidades, 

variando de menos que 0,1 µg/g até 1 µg/g. Com exceção de solos muito pobres em Se e os 

seleníferos, em geral, os solos contém entre 1,0 e 1,5 µg/g deste nutriente (33, 34). Solos 

com menos de 0,05 µg/g de Se produzem alimentos com concentrações menores que 0,1 

µg/g, e em geral, nestas regiões, provocam deficiência de Se. Por outro lado, em regiões 

com solos contendo mais de 5 µg/g de Se pode ocorrer intoxicação por este elemento (35). 

 

2.2.2 – ASPECTOS FISIOLÓGICOS DO Se 

 

O selênio é um elemento traço essencial para as funções do organismo e pode 

apresentar-se na forma inorgânica, metálica (Se0) ou oxiânions como selenito (SeO3
2-) e 

selenato (SeO4
2-), e também na forma orgânica, selenocisteína (Sec) e selenometionina 

(SeMet), análogos dos aminoácidos sulfurados cisteína e metionina, respectivamente (17, 

32).  

A absorção da forma inorgânica selenato é maior que 90% e depende de um 

gradiente de Na+K+ e ATPase (36, 37), e a de selenito, é maior que 80%, ocorrendo 

principalmente no duodeno por difusão simples sendo que, uma vez absorvido é mais 

retido pelo organismo que o selenato (36, 38, 39). No caso das formas orgânicas, há 

poucos estudos com a selenocisteína, mas há evidências de que é bem absorvida e ocorre 
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por um transporte ativo com aminoácidos básicos, enquanto que a selenometionina é 

absorvida em torno de 95-98% no intestino delgado mediada por um transporte duplo ativo 

de sódio e aminoácidos neutros. Entre os nutrientes que facilitam a absorção de Se 

destacam-se a presença de metionina/proteína e vitaminas E, A e C; enquanto que altas 

doses de enxofre e metais pesados inibem a absorção de Se (38). 

O Se pode ser armazenado na forma de selenometionina em músculos, esqueleto, 

eritrócitos, pâncreas, fígado, rins, estômago, cérebro, pele e mucosa gastrointestinal. Esta 

forma de Se ingerido é disponível para ser metabolizada de acordo com o turnover protéico 

da metionina, independente da necessidade de Se do organismo. A selenoproteína 

glutationa peroxidase 1 é estocada no fígado, e diferentemente da selenometionina a 

deficiência de Se na dieta pode predispor em uma dimunuição da síntese de GPx (40, 41). 

O plasma é outro local de armazenamento de Se, sendo encontrado principalmente na 

forma de selenoproteína P (60 a 70%), de GPx (20 a 30%) e 10% ligado a lipoproteínas de 

baixa densidade e de muito baixa densidade (42, 43). 

Uma vez que os compostos de selênio são reconhecidos como espécies de selênio, 

eles são transformados em selenido (HSe-), um metabólito intermediário em comum, e 

então, utilizados para a síntese de selenoproteínas (selenoenzimas) ou excretados após 

serem gradualmente metilados (17, 32).  

As formas inorgânicas do Se, selenito e o selenato, são reduzidas à selenido pela 

glutationa (GSH). Os íons selenito na circulação sanguínea são facilmente capturados pelos 

eritrócitos, reduzidos a selenido e transferidos para o fígado ligados à albumina. Os íons 

selenato são capturados pelos hepatócitos por meio de um sistema de transporte usando 

fosfato, e são parcialmente excretados pela urina antes de serem incorporados aos tecidos 

(Figura 1). Assim, o selenido proveniente dessas formas inorgânicas é utilizado para a 

síntese de selenoproteínas. Por outro lado, as formas orgânicas de Se são transformadas em 

selenido por meio da clivagem redutiva da ligação C-Se por uma reação de liase. A 

selenocisteína é clivada diretamente pela enzima β-liase, enquanto que a selenometionina 

pode ser lisada diretamente por y-liase para selenido ou pode seguir outra via, sendo 

transformada em selenocisteína por meio de uma trans-selenação, sendo posteriormente 

lisada pela β-liase para selenido (32) (Figura 2). 
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Figura 1. Via metabólica do selenato e selenito na circulação sanguínea. 

Fonte: Suzuki, 2005 (32).  

Legenda: albumina-SeH (albumina ligada a selenido); ATP (adenosina trifosfato); GPx 

(glutationa peroxidase); GSH (glutationa); HSe- (Selenido); SeO3
2- (Selenito); SeO4

2- 

(Selenato); SecSectRNA (selenocisteína ligada ao RNA transportador de inserção de 

Selenocisteína); SerSectRNA (resíduo de serina ativado ligado ao RNA transportador de 

inserção de Selenocisteína). 

 

 
         Figura 2. Metabolismo do selênio. 

 Fonte: Suzuki, 2005 (32). 

 Legenda: AUG (códon AUG); HSe- (selenido); Met (metionina); Se (selênio); Sec 

(selenocisteína); SecSectRNA (selenocisteína ligada ao RNA transportador de inserção 

de Selenocisteína); UGA (códon UGA). 
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A selenocisteína é incorporada em uma sequencia de resíduos de aminoácidos em 

selenoproteínas de plantas e animais, por um códon específico, UGA, após ser reconhecido 

como uma espécie de Se ao nível do selenido. Para a síntese de resíduos de selenocisteína, 

participam o Se ativado, selenofosfato e resíduos de serina ativados no SerSectRNA (44, 45, 

46). A selenometionina está presente na forma de um resíduo de SeMet em proteínas em 

geral. Ela não parece ser especificamente reconhecida como um composto de Se e é 

metabolizada no pool geral de metionina. Dessa forma, quando o aminoácido é 

catabolizado, o Se torna-se disponível para uso específico (36). Então, a SeMet pode ser 

utilizada para a síntese de proteínas sem distinção entre selenometionina e metionina, não 

utilizando um códon específico, sendo este o mesmo usado pela metionina, o AUG (48, 

50). Portanto, proteínas contendo Se na forma de Sec são chamadas de selenoproteínas, 

enquanto que aquelas que contêm selênio na forma de SeMet são chamadas simplesmente 

de proteínas contendo selênio (32).  

A regulação da excreção de Se é responsável pela homeostasia corporal do 

elemento, sendo a excreção urinária a principal responsável pela manutenção desta 

homeostasia. Assim, à medida que a ingestão dietética de Se aumenta desde a faixa 

deficiente até a adequada, sua excreção urinária aumenta (49). Com ingestão muito alta, 

formas voláteis de Se são exaladas e a respiração torna-se uma via importante de excreção. 

Não há nenhuma evidência de que o Se fecal seja regulado (36). O Se é excretado depois 

de ser gradualmente metilado, sendo conhecidos os metabólitos urinários, selênio 

monometilado e trimetilselenônio, e a forma exalada, dimetilselenido (50, 51). 

 

2.2.3 – FUNÇÕES DO SELÊNIO 
 

As funções do Se estão intimamente ligadas à associação com selenoproteínas (52) 

participando de processos do sistema de defesa antioxidante, agindo na proteção celular 

contra danos provocados por radicais livres. Entre as selenoproteínas que participam deste 

processo podem ser citadas as glutationas peroxidases (GPx), a tioredoxina redutase e 

selenoproteína P. 

Segundo revisão elaborada por Almondes et al (17) já foram descritas cinco 

isoenzimas GPx humanas contendo selenocisteína, que exibem expressões tecido-

específico e diferentes especificidades a substratos (53). São elas: GPx-1, encontrada no 

citosol; GPx-2, enzima específica do trato gastrointestinal; GPx-3, secretada em proteínas 
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encontradas no plasma; GPx-4, atua em lipídios oxidados, é chamada de glutationa 

peroxidase fosfolipídio hidroperóxido e a GPx-sn, enzima específica do núcleo de 

espermas (54). Todas estas isoenzimas GPx têm em comum uma tríade catalítica no seu 

centro ativo consistindo de selenocisteína, glutamina e resíduos de triptofano (55). Sua 

capacidade antioxidante é devido à redução de peróxidos de hidrogênio, hidroperóxidos 

orgânicos e fosfolipídio hidroperóxido (somente a GPx-4), usualmente necessitando de 

dois equivalentes de glutationa (GSH) como co-substrato (56). 

 

2GSH + H2O2    GPx   GSSG + 2H2O  

 

A família de selenoenzimas da tioredoxina redutase (TrxR) semelhante à GPx são 

também capazes de reduzir peróxidos de hidrogênio e hidroperóxidos de lipídios (57). A 

TrxR catalisa a redução principalmente da tioredoxina, mas em humanos ela pode também 

reduzir outros substratos, como a vitamina C (58).  

A selenoproteína P é a maior forma de selênio no plasma e atua como um 

antioxidante (59, 60) sendo capaz de reduzir peroxinitritos e hidroperóxidos de 

fosfolipídios (61, 62), pode também formar complexos com mercúrio e cádmio (63).  

As deiodinases também são selenoproteínas que atuam no metabolismo da tireóide. 

Está relacionada à conversão do pró-hormônio tiroxina (T4), secretado pela tireóide, em 

sua forma metabolicamente ativa, 3,3-5 triiodotironina (T3) (64). 

Outra importante função do Se está relacionada à sua forte interação com metais 

pesados, protegendo o organismo contra seus efeitos tóxicos. Entre estes metais, destacam-

se: arsênio, cádmio, chumbo, cobre, platina, prata e mercúrio (65).  

O Se também tem importante papel frente ao sistema imunológico, tais como a 

manutenção da integridade da membrana das células imunocompetentes; otimização da 

resposta imune celular e humoral mediante a melhoria dos fenômenos de fagocitose das 

células natural killer; proliferação dos linfócitos T e síntese de imunoglobulinas (42); inibe 

a transcrição do fator nuclear kappa B (NF-kB) limitando a resposta inflamatória (42); 

reduz peróxidos orgânicos e inorgânicos originados de reações de radicais livres (41); 

regula o metabolismo de hidroperóxidos que levam à síntese de leucotrienos, tromboxanos, 

prostaglandinas e lipóxidos e modula os produtos oxidativos provenientes da respiração 

das células fagocitárias (42). 
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De acordo com Holben e Smith (66), as doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) estão relacionadas ao reduzido estado nutricional dos indivíduos em relação ao 

Se, e a manutenção da atividade de selenoproteínas em concentrações ótimas são 

importantes para a prevenção destas doenças. Dentre as DCNT destacam-se o diabetes 

mellitus, onde a ação deste mineral se dá pela sua função antioxidante (67); as doenças 

cardiovasculares, onde níveis adequados de Se e atividade normal da glutationa peroxidase 

fosfolipídio hidroperóxido protegem as células endoteliais dos vasos sanguíneos contra o 

dano causado pelas lipoproteínas de baixa densidade oxidizadas (68); e o câncer, no qual o 

Se funciona como um agente antimutagênico, prevenindo transformações malignas de 

células normais. Alguns mecanismos têm sido sugeridos para explicar o efeito 

anticarcinogênico do Se: a ação de selenoenzimas na redução de danos ao DNA, redução 

do estresse oxidativo, redução de inflamação, detoxificação, melhora da resposta imune, 

aumento da proteína supressora de tumor p53, inativação da proteína C quinase, alteração 

na metilação do DNA, bloqueio do ciclo celular, indução da apoptose de células 

cancerígenas e inibição da angiogênese (69). 

 

2.2.4 – FONTES DE SELÊNIO 

 

O Se é obtido pelo homem por meio da ingestão de alimentos, suplementos, água e 

ar, sendo os alimentos a principal fonte (70, 71). As melhores fontes alimentares são de 

origem animal como as carnes, que possuem concentrações variando entre 0,2 µg/g e 0,6 

µg/g, produtos marinhos, com concentrações chegando até 0,87µg/g (72) e produtos 

lácteos, com menos de 0,1 a 0,3 µg/g de Se. Os alimentos de origem vegetal apresentam 

concentrações variadas de Se. Os cereais e grãos contêm menos que 0,1 a mais que 0,8 

µg/g de Se; e frutas e vegetais, menos de 0,1 µg/g de Se (72). A castanha-do-brasil é uma 

das melhores fontes alimentares, apresentando concentração variando de 50,0 a 70,0 µg/g 

podendo chegar a 110 µg/g, de acordo com análises realizadas no Laboratório de Nutrição 

Minerais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo.   

O teor de selênio nos alimentos varia de acordo com o conteúdo do mineral no solo 

onde o animal é criado ou o vegetal cresce. Dessa forma, os gêneros alimentícios podem 

apresentar diferenças da ordem de dez vezes no teor de Se. Isso acontece devido a diferente 

forma de metabolização do mineral por vegetais ou animais. Os vegetais não 

necessariamente exigem Se em seu metabolismo, sendo que este ocorre por meio das vias 
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de enxofre na qual o Se pode substitui-lo. Assim, os conteúdos de Se nos vegetais depende 

da disponibilidade do elemento no solo onde a planta foi cultivada. Isso significa que o 

trigo cultivado em solo de Se baixo terá um baixo teor de Se, enquanto que a mesma 

variedade de trigo cultivada em solo de Se alto terá um alto teor de Se. As formas mais 

comuns de Se nos vegetais encontram-se na forma de selenometionina, selenocisteína ou 

metabólitos de selenocisteína. Ao contrário dos vegetais, os animais necessitam de Se. 

Carnes e frutos do mar contêm Se na sua forma funcional como selenoproteínas. 

Praticamente todas as proteínas animais contêm selenometionina obtida quando o animal 

consome Se a partir de plantas. Isto significa que a carne varia em seu conteúdo de Se, 

dependendo, em grande parte, do consumo de selenometionina do animal (40). 

 

2.2.5 – RECOMENDAÇÕES DE SELÊNIO 

 

O estabelecimento da recomendação basal de Se se baseou em dados 

epidemiológicos da doença de Keshan, onde se observou que a mesma existia quando um 

indivíduo adulto de 60 kg ingeria quantidade de Se igual ou inferior a 19,1 µg/dia. O 

National Research Council (NRC) por meio da Food and Nutrition Board (FNB) estipulou 

que a concentração de selenoproteínas plasmáticas seria um bom parâmetro para 

determinar as necessidades de Se, visto que as selenoproteínas necessitam deste mineral 

para a sua síntese ou manutenção de atividades teciduais (40). Assim, as necessidades 

humanas de Se foram estimadas determinando-se a ingestão dietética de Se necessária para 

maximizar a atividade da enzima GPx (36) e dessa forma, pode-se estabelecer a 

Necessidade Média Estimada (EAR) e a Ingestão Dietética Recomendada (RDA). O 

Quadro 1 mostra as recomendações de Se adotadas pelo Institute of Medicine (IOM) (40). 

 

Quadro 1. Recomendações de Se em µg/dia para diferentes estágios de vida segundo o 
Institute of Medicine/Food and Nutrition Board, 2000. 

Selênio (µg/dia) Recomendação 
de ingestão de 

referência - 
DRIs1 

1-3  
anos 

4-8  
anos 

9-13 
anos 

14-18 
anos 

> 19  
Anos 

Gestantes  
14-50 anos 

Lactantes 
14-50 anos 

EAR2 17 23 35 45 45 49 59 
RDA3 20 30 40 55 55 60 70 
UL4 90 150 280 400 400 400 400 
Fonte: Institute of Medicine/Food and Nutrition Board, 2000 (40) 
1DRI - dietary reference intake - ingestão dietética de referência 
2EAR - estimated average requirement - necessidade média estimada 
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3RDA - recomended dietary allowance - ingestão dietética recomendada 
       4UL - tolerable upper intake level - limite máximo tolerável de ingestão 

 

2.2.6 – DEFICIÊNCIA E EXCESSO DE Se 

 

A deficiência de Se ocorre quando sua ingestão diária é menor ou igual a 11 µg/dia 

(40, 74). A doença de Keshan está relacionada a uma baixa ingestão dietética de Se e a 

baixas concentrações de Se no sangue e nos pêlos (75). Esta é uma cardiomiopatia que 

afeta crianças e mulheres jovens sendo encontrados casos dessa doença do nordeste ao 

sudoeste da China (31). Em sua forma aguda, a doença de Keshan é caracterizada por uma 

súbita insuficiência da função cardíaca e na forma crônica os indivíduos acometidos podem 

apresentar crescimento moderado ou excessivo do coração, com diversos graus de 

insuficiência cardíaca. Quanto ao aspecto histopatológico, essa doença pode levar a 

quadros de necrose multifocal cardíaca, assim como, substituição fibrosa do miocárdio e 

miocitólise (75). 

Outra doença associada à deficiência de Se é a doença de Kashin-Beck, uma 

osteoartrite endêmica que ocorre durante a pré-adolescência ou adolescência (76). O 

aspecto patológico mais notável dessa doença é a degeneração necrótica dos condrócitos, o 

que resulta em nanismo e deformação de articulações (77). 

A intoxicação por Se pode ser aguda ou crônica. A forma aguda acontece por 

ingestão acidental ou suicida de altas doses de Se, por exemplo, com a ingestão de uma 

solução lubrificante chamada “arma azul” que contém ácido de selênio, ácido nítrico e 

nitrato de cobre.  A ingestão deste líquido, que seria resultado da ingestão de quantidades 

de um grama de selênio, é geralmente seguido por graves distúrbios gastrointestinais e 

neurológicos, síndrome do desconforto respiratório agudo, infarto do miocárdio e 

insuficiência renal (40). 

A intoxicação crônica também conhecida como selenose se caracteriza pela perda 

de cabelos e unhas. Outros sinais observados incluem distúrbios gastrointestinais, erupções 

cutâneas, hálito de alho (causada por compostos de selênio), fadiga, irritabilidade e 

alterações do sistema nervoso. Casos de alta prevalência de selenose foram observados em 

Enshi, sul da China, onde os efeitos tóxicos ocorreram com maior frequência em pessoas 

cujas concentrações sanguíneas de selênio foram superiores a 12,7 mmol/L (100 µg/dL), 

equivalente a uma ingestão de selênio acima de 850 µg/d (40).  
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2.2.7 – PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DO SELÊNIO 

 

A avaliação do estado nutricional do indivíduo relativa ao Se é realizada a partir de 

métodos, tais como os dados clínicos, antropométricos, imunológicos, bioquímicos e 

avaliação do consumo alimentar. O método clínico consiste na investigação dos sinais 

clínicos de deficiência ou toxicidade de Se e o método antropométrico utiliza mensurações 

do corpo humano para obter informações sobre o estado nutricional individual ou de 

grupos populacionais. As técnicas imunológicas são raramente utilizadas, principalmente 

no Brasil, e o método bioquímico, um dos mais utilizados, necessita de técnicas analíticas 

para determinação das concentrações de Se e da atividade da glutationa peroxidase e outras 

selenoproteínas nos diversos compartimentos corporais (30).  

As principais técnicas analíticas propostas para determinação de Se em material 

biológico são: ETAAS - espectrometria de absorção atômica eletrométrica; HGQTAAS - 

espectrometria de absorção atômica por geração de hidretos acoplada à cela de quartzo; 

HGAAFS - fluorescência com geração de hidretos; FS - espectrometria por fluorescência 

molecular; AANI - análise por ativação neutrônica instrumental; IDMA - espectrometria 

de massa por diluição isotópica; ICP/MS - espectrometria de massa por plasma induzido; e 

fluorimetria (66, 67, 78, 79, 80).  

No que diz respeito aos tecidos humanos utilizados para a avaliação do estado 

nutricional relativo ao Se, os principais são sangue e suas frações, urina, cabelos e unhas 

(30). Segundo Hambidge (81), o Se no plasma sanguíneo é considerado um biomarcador 

de Se de curto prazo e responde rapidamente a suplementação com este mineral. Em 

condições adequadas, 8 µg de Se/dL de plasma é suficiente para atender as necessidades 

fisiológicas das selenoproteínas GPx3 e P. O Se plasmático abaixo desses níveis pode 

indicar a gravidade da deficiência de Se. Em níveis mais altos de consumo, o Se no plasma 

continua a aumentar, mas a força da correlação com o consumo alimentar depende da 

forma química do Se na dieta (36). Normalmente, esta forma química é principalmente a 

selenometionina, que é absorvida muito eficientemente, mas não está sujeita a controle 

homeostático (82).  

O Se no sangue total é de valor potencial como biomarcador a longo prazo da 

ingestão de selênio e do estado nutricional dos indivíduos. Entretanto, para a sua análise é 

necessária uma digestão ácida, o que torna a técnica mais complexa, e por isso, os dados na 

literatura para este parâmetro são limitados (81).  
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Como discutido anteriormente, a urina é a maior rota excretora de Se, sendo o 

metabólito trimetilselenônio o composto mais excretado (51). De acordo com Van Dael e 

Deelstra (83), a excreção de Se urinário é considerada um índice de curto prazo para 

avaliação do mineral e pode fornecer estimativas da ingestão alimentar em níveis baixos ou 

moderados de ingestão.  

O cabelo e as unhas são dois outros marcadores de longo prazo do estado 

nutricional em relação ao Se. No entanto, seu uso é limitado, pois alguns fatores tais como, 

a forma e concentração deste elemento na dieta, a idade, a ingestão de metionina, o uso de 

xampus (principalmente o anti-caspa) e de esmaltes, podem afetar a quantidade de Se 

depositada nestes tecidos (84, 85, 86). 

Outra forma de avaliação do estado nutricional do Se é a partir da avaliação da 

atividade da enzima glutationa peroxidase no sangue total e no plasma, correlacionando-a 

com o estado nutricional relativo ao Se em indivíduos deficientes neste semimetal. Por 

outro lado, não é um bom indicador para a toxicidade, uma vez que a atividade da 

glutationa chega ao ponto máximo com uma ingestão de 45 µg/dia de Se (39, 40) ou no 

máximo, 70 µg/dia (87). 

 

2.3 – ESTRESSE OXIDATIVO E CÂNCER 

 

Segundo Valko et al. (15), tem sido estimado que uma célula humana é exposta a 

aproximadamente 1,5 x 105 ataques oxidativos por dia por EROs, tais como radicais 

superóxido, radical hidroxila e peróxidos de hidrogênio.  

A produção destas espécies é resultado inevitável nas células que usam 

metabolismo aeróbio para produção de energia. O equilíbrio entre a produção de EROs e a 

função de antioxidantes no status de redução e oxidação intracelular é crucial para a 

regulação das funções fisiológicas celulares. O acúmulo excessivo de EROs resulta no 

estresse oxidativo o qual induz a morte das células (88). Altas concentrações de EROs 

podem causar danos oxidativos a biomoléculas, especialmente, lipídios, proteínas e ácidos 

nucléicos, induzindo efeitos deletérios e alterando-as em relação a sua estrutura e/ou 

função biológica, o que pode ter como consequência o desenvolvimento de doenças 

crônicas não transmissíveis, por exemplo, o câncer (89). 

Modificações permanentes do material genético, como resultado de incidentes 

oxidativos, representam a primeira etapa envolvida na carcinogênese e mutagênese. 
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Alterações no DNA causadas pelas EROs são removidas por mecanismos de reparo 

específicos e não-específicos. O reparo do dano nas bases do DNA parece ocorrer 

principalmente por excisão das bases. Entretanto, o erro no reparo do dano do DNA, pode 

resultar em mutações, como substituição e remoção de bases, também levando à 

carcinogênese. O potencial mutagênico é diretamente proporcional ao número de lesões 

oxidativas do DNA que não são reparadas (90) 

De acordo com Valko et al. (90) o mecanismo específico pelo qual o estresse 

oxidativo contribui para o desenvolvimento da carcinogênese é ainda desconhecido. 

Entretanto, acredita-se que no mínimo dois diferentes mecanismos tenham um papel 

importante sobre o dano oxidativo no desenvolvimento da carcinogênese. O primeiro 

mecanismo pelo qual se acredita que o dano oxidativo afeta a carcinogênese é pela 

modulação da expressão gênica. Efeitos epigenéticos na expressão gênica podem levar à 

estimulação do crescimento e proliferação de sinais de transdução. Pensa-se que 

rearranjamentos cromossomais resultem do fracasso do reparo do erro, contribuindo para 

amplificações genéticas, alterações na expressão gênica e perda da heterozigosidase, o que 

pode promover a progressão neoplásica. No segundo mecanismo, os radicais induzem 

alterações genéticas, como mutações e rearranjamentos cromossomais, que podem ter um 

papel na iniciação da carcinogênese. O dano oxidativo no DNA resulta em uma ampla 

faixa de anormalidade cromossomal, causando um bloqueio na replicação e larga 

citotoxidade. Mutações podem ocorrer diretamente no erro do reparo ou devido à 

replicação incorreta, enquanto rearranjamentos cromossomais podem resultar no fracasso 

do reparo do erro. A iniciação potencial de oxidantes pode estar contribuindo para a 

carcinogênese devido a sua habilidade de induzir mudanças nas bases do DNA em certas 

oncogêneses e em genes supressores do tumor. 

Assim sendo, quando a capacidade de reparo das células não é suficiente para 

remover as lesões oxidativas, as células podem chegar à morte ou mutações podem ser 

incorporadas no genoma, as quais podem provocar efeitos genotóxicos gerando 

instabilidade genônima e o câncer pode surgir (91). 

O dano oxidativo do DNA pode ocorrer nas bases nitrogenadas (purinas e 

pirimidinas) e na desoxirribose, sendo as modificações das bases os alvos de maior 

interesse, com mais de 100 produtos identificados (15). A guanina é o componente do 

DNA que tem o menor potencial ionizante (92) e, o dano oxidativo causado a esta base tem 

sido extensivamente estudado devido à existência de técnicas eficientes para sua detecção. 
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Seu dano oxidativo é de grande importância biológica uma vez que pode causar 

emparelhamento errôneo com a adenina, gerando uma transversão GC para TA. Estes, 

podem ser causados por meio da ação de radicais hidroxilas, oxigênio singlet e exposição a 

elétrons livres (Figura 3), e o produto final destas reações é o 8-oxo-7,8-diidro-2’-

deoxiguanosina (8-oxodGuo) (91). Este produto de DNA oxidado é um bom biomarcador 

do estresse oxidativo do organismo e é um potente biomarcador da carcinogênese (15).  

 

 

 
 

Figura 3. Reações de oxidação da 2’-desoxiguanosina na geração de 8-oxo- 7,8 -diidro- 2’ 
-deoxiguanosina  

Fonte: Berra, Menck e Mascio, 2006 (91) 

 

Para uma melhor elucidação de como o radical hidroxila (HO•) causa danos às 

bases do DNA, destaca-se o papel do peróxido de hidrogênio (H2O2), o qual é capaz de 

passar pela membrana das células e alcançar o DNA, visto que a oxidação deste pelo HO• 

só ocorre quando a mesma é adjacente à molécula de ácido nucléico (93). O H2O2 participa 

de uma reação de Fenton, reagindo com metais, por exemplo, o ferro (Fe2+) que é liberado 

de moléculas que o contém a partir da ação de radicais superóxidos (O•-
2), e assim o HO• é 

formado (15). 

     Reação de Fenton            Fe2+ +H2O2→Fe3+ + HO• + OH− 

Outros importantes oxidantes capazes de causar danos a biomoléculas, como o 

DNA e lipídios, são as espécies reativas de nitrogênio (ERN). Fazem parte dessas o óxido 

nítrico (NO•) que, em conjunto com o radical superóxido, forma o peroxinitrito (ONOO-), 

capaz de se difundir para dentro das células gerando produtos de oxidação. O óxido nítrico 
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e o radical superóxido (O2
•−) são gerados por células do sistema imune durante processos 

inflamatórios, sendo que em condições de infecções crônica e inflamações, situações que 

ocorrem em cânceres humanos, o peroxinitrito é capaz de oxidar o DNA (15, 93). 

 
NO• + O2

•−  → ONOO− 

 
 Enquanto maior atenção tem sido focada nos danos oxidativos do DNA provocados 

pelos radicais livres devido às consequências genéticas, espécies de radicais altamente 

reativos também podem causar danos a outros componentes celulares (90). Devido à sua 

abundância nas células e susceptibilidade à oxidação pela presença de grupos metilênicos 

entre duplas ligações, os ácidos graxos poliinsaturados são, para os oxidantes, alvos mais 

prováveis do que o DNA (93). Como consequência, o dano oxidativo dos lipídios leva a 

formação de produtos como o malondialdeído (MDA) que é um dos maiores metabólitos 

da peroxidação lipídica e é mutagênico em células de mamíferos (90). 

A peroxidação lipídica se inicia pelo ataque à bicamada lipídica de qualquer espécie 

suficientemente reativa para abstrair um átomo de hidrogênio de um ácido graxo 

poliinsaturado. Após iniciado, o processo se torna autocatalítico, levando à formação de 

hidroperóxidos e produtos secundários. As oxidações enzimáticas do ácido araquidônico, 

que ocorre durante a síntese de eicosanóides, bem como as reações catalisadas por 

ciclooxigenases ou lipoxigenases, são importantes fontes de espécies reativas de oxigênio 

ou hidroperóxidos lipídicos (93). 

Com a abstração do átomo de hidrogênio do ácido graxo poliinsaturado (LH) é 

formado o radical lipídico (L•), ao qual é rapidamente adicionada uma molécula de 

oxigênio levando à formação do radical peroxil (LOO•). Este é capaz de reagir com outro 

ácido graxo poliinsaturado, iniciando uma nova cadeia de oxidação a partir da formação de 

outro radical lipídico (L•). O radical LOO• combina-se com o átomo de hidrogênio 

abstraído e forma um hidroperóxido lipídico (LOOH). Na presença de metais como ferro 

ou cobre os LOOH podem formar radicais alcoxil (LO•) e peroxil (Figura 4) (93).  

 

 
 

Figura 4. Esquema da peroxidação lipídica 
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Fonte: Loureiro, 2002 (93). 

O radical peroxil pode ser rearranjado via reações de ciclização de endoperóxidos 

obtendo como produto final o MDA, que é mutagênico em células de mamíferos. Este 

pode ainda reagir com as bases nitrogenadas do DNA, guanina, adenina e citosina, 

formando adutos que podem levar a ligações cruzadas de DNA-DNA ou DNA-proteínas, o 

que tem sido associado ao aumento do estresse oxidativo (15). 

 

2.4 – DEFESA ANTIOXIDANTE E LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA 

 

O efeito das espécies reativas é equilibrado pela ação antioxidante enzimática e 

não-enzimática. As defesas antioxidantes são extremamente importantes, pois elas 

representam uma remoção direta dos radicais livres, promovendo máxima proteção aos 

sítios biológicos (15). 

O selênio (Se), um micronutriente com propriedades antioxidantes, funciona como 

um agente anti-mutagênico, reduzindo o risco de transformações malignas em células 

normais. Este efeito protetor do selênio foi primeiramente associado a sua presença na 

glutationa peroxidase (GPx) e na tioredoxina redutase. Estas enzimas são conhecidas por 

proteger o DNA e outros componentes celulares frente ao dano oxidativo (69, 88).  

Observou-se que os níveis de Se e GPx estavam reduzidos em pacientes com 

carcinoma do colo do útero. Em dois grandes estudos de intervenções clínicas para avaliar 

o efeito protetor do Se contra o câncer realizados nos Estados Unidos, com ingestão de Se 

de 200µg/d não se observou redução do risco de câncer de pele, entretanto, foram 

observadas reduções significativas no câncer de pulmão, cólon e próstata (95). 

Um número limitado de estudos investigaram o estado nutricional relativo ao Se de 

pacientes infantes acometidos de câncer (96). Baixo níveis séricos de Se foram associados 

a vários tipos de cânceres pediátricos, no estudo de Postvsky et al. (97). Mikac-Dević et al. 

(98) mostraram baixos níveis séricos de selênio em pacientes com LLA quando 

comparados ao grupo controle. Pazirandeh et al. (99) evidenciaram redução nos níveis 

séricos de Se de crianças com LLA em relação ao grupo controle após a indução do 

tratamento quimioterápico, ressaltando que antes do tratamento não foi observada 

nenhuma diferença entre os grupos, o que levou os autores a atribuírem estes efeitos às 

drogas administradas.  

Estudos in vitro têm mostrado que compostos de Se são capazes de inibir o estresse 

oxidativo, assim como a carcinogênese, que é resultante da exposição das ligações 
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covalentes do DNA às EROs. Além disso, o Se é capaz de induzir a apoptose e inibir o 

crescimento de células malignas (100).  

Diferentes hipóteses foram propostas para esclarecer a relação entre os níveis 

reduzidos de Se e as malignidades linfóides (96). A primeira hipótese é que, com a 

progressão da doença, ocorre uma diminuição da concentração de Se devido às mudanças 

dietéticas. A segunda hipótese é que os compostos de selênio tendem a se concentrar em 

tecidos neoplásicos (101), diminuindo a sua disponibilidade em outros tecidos corpóreos. 

A vitamina E é outro importante micronutriente essencial para a preservação do 

equilíbrio entre reações antioxidantes e pró-oxidantes nos tecidos. É relativamente não-

tóxica e bem tolerada pelos humanos. Existe na natureza in natura como oito isômeros, 

sendo quatro tocoferóis (RRR-α, RRR-β, RRR-γ e RRR-δ tocoferóis) e quatro tocotrienóis 

(RRR-α, RRR-β, RRR-γ e RRR-δ tocotrienóis). As diferentes isoformas da vitamina E têm 

distintas distribuições nos tecidos, mas o α-tocoferol é a forma mais abundante no plasma e 

tecido de organismos humanos (102), provavelmente por ser retida em quantidades 

significativas, consequência da expressão no fígado da proteína transportadora de α-

tocoferol (α-TTP), com alta seletividade para esse isômero (103).  

Segundo Brigelius-Flohé (18) o α-tocoferol é um importante antioxidante na 

proteção de ácidos graxos poliinsaturados. Sua ação antioxidante esta relacionada à fase 

lipídica e, é sugerido que ocorra em um local particular na prevenção da peroxidação 

lipídica, por interferência na propagação da cadeia de radicais livres quando o α-tocoferol 

reage com o radical peroxil lipídico (LOO•). Nesta reação, é formado um radical α-

tocoferil e um hidroperóxido lipídico (LOOH), o qual é ainda uma espécie de oxigênio 

reativa, que se clivado homoliticamente, forma mais dois radicais reativos, RO• e OH•, 

causando a ramificação da cadeia de radicais livres. Esta reação pode ser impedida pela 

redução da molécula LOOH pela ação da glutationa peroxidase fosfolipídio hidroperóxido 

(GPx4).  

Dados na literatura sugerem que o α-tocoferol não é um forte indutor pró-

apoptótico (102), mas inúmeras funções celulares, como inibição da proliferação celular do 

músculo liso, preservação da integridade endotelial, inibição da adesão endotelial de 

monócitos, inibição de espécies reativas de oxigênio por monócitos, liberação de 

citoquinas, inibição da adesão e agregação plaquetárias são controladas por propriedades 

não antioxidantes do α-tocoferol (103). 
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Algumas evidências indicam que a vitamina E tem atividades anticarcinogênicas e 

pode ser candidata sustentável para o tratamento adjuvante do câncer. O primeiro estudo 

em grande escala que mostrou que a vitamina E pode ser importante para a prevenção do 

câncer foi o ATBC (Prevenção do Câncer por α-tocoferol e β-caroteno), o qual mostrou 

que a suplementação com vitamina E reduziu em 32% a incidência de câncer de próstata 

quando comparado a homens que não receberam o tratamento dietético (102, 104). 

Poucos trabalhos têm sido realizados em pacientes com LLA e vitamina E. Em 

nosso conhecimento apenas um, realizado por Al-Tonbary e colaboradores (105), 

suplementou indivíduos com LLA durante os dois primeiros meses do tratamento 

quimio/radioterápico com esse micronutriente, objetivando avaliar o papel antioxidante da 

vitamina em relação à toxicidade induzida pelo tratamento. Os resultados foram positivos, 

revelando no grupo suplementado toxicidade reduzida pela quimio/radioterapia com níveis 

reduzidos de MDA, aumentados de GPx, e diminuição de hepatites tóxicas, complicações 

hematológicas e necessidades de transfusões de sangue e plaquetas.  

Com relação aos antioxidantes enzimáticos, a superóxido dismutase (SOD) 

juntamente com as peroxidases e catalases promovem a defesa contra diferentes EROs. A 

SOD pode converter radicais superóxidos (O2-) em oxigênio simples (O2) e peróxido de 

hidrogênio (H2O2). O peróxido de hidrogênio é então metabolizado por peroxidases e 

catalases. Entre estas, a glutationa peroxidase (GPx) é particularmente importante, pois, 

como mencionado anteriormente, catalisa a redução de H2O2, hidroperóxido orgânico, e 

hidroperóxidos de lipídios pela redução da glutationa (15).  

Poucos trabalhos com pacientes com LLA na infância têm avaliado a atividade das 

enzimas SOD e GPx. O estudo de Drabko et al. (106) mostrou que as concentrações de 

SOD e GPx estão mais altas antes e durante o tratamento em crianças com LLA quando 

comparadas com crianças saudáveis. Entretanto, as diferenças foram significativas somente 

para a atividade da GPx de crianças durante o tratamento comparadas aos controle. Battisti 

et al. (107) compararam as concentrações de SOD em diferentes fases do tratamento 

quimioterápico e observaram que não houve diferença estatisticamente significativa entre 

os níveis de SOD de crianças com LLA na fase de manutenção da remissão em relação às 

crianças que estavam no pós-tratamento e os indivíduos controle. Entretanto, a atividade da 

SOD estava reduzida em pacientes recentemente diagnosticados e na fase de indução da 

remissão em relação aos indivíduos controle. 
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Evidências têm mostrado que distúrbios do metabolismo no estresse oxidativo são 

características comuns das células tumorais (108). Ambas as alterações na disponibilidade 

de antioxidantes e aumento na produção de EROs têm sido relatadas (109). Como 

resultado, altas taxas de peroxidação lipídica e lesões de proteínas têm sido encontradas na 

maioria dos tecidos neoplásicos. Além disso, níveis alterados de antioxidantes enzimáticos 

e não enzimáticos são evidentes em muitos cânceres humanos (110). 

 Há uma relação entre a leucemia e o estresse oxidativo. As células leucêmicas 

produzem concentrações mais altas de EROs do que as células não leucêmicas (111). No 

entanto, as informações sobre a atividade de enzimas antioxidantes (SOD e GPx) são 

conflitantes em pacientes com câncer, além dos estudos em indivíduos com leucemia 

serem raros (112).  

 Portanto, justifica-se a realização deste trabalho, com o intuito de avaliar as 

possíveis correlações existentes entre o estresse oxidativo e o Se como nutriente 

antioxidante nas condições anteriormente descritas para os pacientes com LLA. 
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3.0 – OBJETIVOS  

 

3.1 – OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o estado nutricional relativo ao selênio de pacientes na fase de pós-

tratamento da leucemia linfóide aguda e sua relação com o estresse oxidativo.  

 

3.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar o consumo de macronutrientes e selênio, e a adequação nutricional das 

dietas dos pacientes. 

• Avaliar o estado nutricional dos pacientes por meio de antropometria. 

• Determinar as concentrações plasmáticas, eritrocitárias e urinárias de selênio. 

• Determinar a atividade das enzimas antioxidantes superóxido dismutase e 

glutationa peroxidase eritrocitárias. 

• Determinar a concentração de α-tocoferol e malondialdeído plasmáticos e a 8-

oxo-desoxiguanosina em células brancas. 
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4.0 – CASUÍSTICAS E MÉTODOS 

 

4.1 – PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

 

Esta pesquisa é do tipo transversal na qual seriam estudados três grupos, um com 

pacientes no pós-tratamento da LLA, um com pacientes recém diagnosticados com LLA e 

outro com indivíduos saudáveis, compondo o grupo controle. A mesma possui aprovação 

do Comitê de Ética em Pesquisa (protocolo CEP/FCF/512; CAAE 0012.0.018.174-09) da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, da Universidade de São Paulo (USP), conforme 

prevê a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

O cálculo amostral deste trabalho foi realizado pelo Centro de Estatística Aplicada 

do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Foram calculados 

testes paramétricos e não paramétricos, porém o de escolha foi o não paramétrico, pois o 

primeiro tornou-se inviável devido à falta de medidas de variância estimadas para a 

diferença de médias das populações do estudo, enquanto que o não paramétrico foi 

possível porque se utiliza de medidas como a probabilidade do valor da variável de um 

indivíduo qualquer de uma amostra aleatória de uma das populações ser menor do que a 

outra, não havendo necessidade de estudo piloto ou dados da literatura, os quais eram 

inexistentes para esta população. 

O teste não paramétrico utilizado foi o de Wilcoxon, no qual todas as observações, 

independente da amostra proveniente, devem ser combinadas de maneira ordenada. Devido 

a existência de três grupos o cálculo foi realizado duas vezes, comparando o grupo um com 

o dois e o dois com o três, sendo escolhido o número de maior valor. Neste teste, 

considerou-se um nível de significância de 5%, poder 1 – β de 90%, 80% de probabilidade 

de um valor da amostra sorteada do grupo de pacientes no pós-tratamento da LLA ser 

menor do que um valor da amostra do grupo controle com deslocamento entre os mesmos 

de 70%, e 70% de probabilidade de um valor da amostra sorteada do grupo de pacientes no 

pós-tratamento da LLA ser menor do que um valor da amostra do grupo recém-

diagnósticado da LLA com deslocamento entre os mesmos de 50%. Dessa forma, o 

número amostral foi fixado em 24 indivíduos no pós-tratamento da LLA, 16 recém-

diagnosticados com LLA e 60 indivíduos controle. 

Foram selecionados 24 indivíduos no pós-tratamento da LLA e um paciente recém-

diagnosticado com LLA atendidos no Instituto de Oncologia Pediátrica da Universidade 
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Federal de São Paulo (UNIFESP) no período de fevereiro a dezembro de 2010. Devido ao 

número de pacientes recém-diagnosticados com LLA ser insuficiente para a aplicação de 

testes estatísticos, o mesmo foi retirado do estudo. O grupo controle foi composto por 60 

indivíduos, selecionados na Escola de Aplicação da Universidade de São Paulo, em 

novembro e dezembro de 2010.  

Os participantes foram selecionados de acordo com os seguintes critérios de 

inclusão: os pacientes no pós-tratamento da LLA deveriam estar em remissão clínica 

completa, ou seja, ausência da doença no sangue ou na medula óssea; ter mais de seis 

meses de pós-tratamento da doença e idade entre 5 e 15 anos; o grupo controle deveria ter 

idade semelhante aos casos, e não apresentarem história clínica de leucemia. Não foram 

incluídos no estudo indivíduos que estivessem ingerindo suplemento vitamínico/mineral e 

possuíssem comorbidades associadas como diabetes, doenças renais ou hepáticas. 

Para a comprovação de que os pacientes estivessem no pós-tratamento da LLA 

utilizou-se as informações dos prontuários, nos quais constavam a alta do tratamento 

quimioterápico, o tempo durante e no pós-tratamento, e os dados do hemograma solicitado 

no dia da consulta em que foram selecionados. Para isso, utilizou-se uma ficha clínica que 

pode ser observada em anexo (ANEXO I). A ficha clínica utilizada na coleta dos controles 

também pode ser encontrada em anexo (ANEXO II). 

Os participantes do estudo foram submetidos à coleta sanguínea para determinação 

de Se, SOD, GPx, MDA, α-tocoferol e 8-oxo-dG e à coleta de urina de 24 horas para 

determinação de Se. Também foi realizada avaliação antropométrica e dietética (três 

recordatórios de 24 horas) para obtenção de informações sobre o consumo alimentar de Se 

e macronutrientes. O fluxograma das atividades encontra-se abaixo (Figura 5). 
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Figura 5. Fluxograma de atividades da pesquisa 

 

A análise dos recordatórios de 24h foi possível em 50 participantes do grupo 

controle, visto que não foi possível contactar os responsáveis de 10 participantes para obter 

algum dos três ou os três recordatórios. O Se urinário foi analisado em 24 amostras do 

grupo de pacientes e 51 amostras do controle, pois nove participantes do último grupo não 

entregaram a urina. Destas, 10 amostras do primeiro grupo e 27 do segundo foram 

excluídas, pois a análise de creatinina mostrou-se alterada (alta ou baixa) o que pode 

indicar possíveis erros na coleta, apesar das orientações dadas. A avaliação de 8-oxo-dGuo 

foi realizada em 21 amostras do grupo de pacientes e 46 do controle, sendo que destas, 

obtivemos resultados para 16 amostras do grupo de pacientes e 34 do controle, devido à 

sensibilidade do aparelho e problemas na hidrólise.  

 

4.2 – ASPECTOS ÉTICOS 

 

Para participar da pesquisa, os pais ou responsáveis dos indivíduos assinaram um 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), após receberem informações a cerca 

do estudo. O termo foi elaborado de acordo com a “Declaração de Helsinque III”, capítulo 

50, parágrafo 50.20/27, que trata da proteção dos participantes e orienta quanto aos 
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procedimentos referentes à pesquisa com humanos. Este documento foi aplicado pelo 

pesquisador responsável, sendo que todo o procedimento iniciou-se após a sua assinatura 

(Anexo III). 

Todos os participantes foram esclarecidos sobre os procedimentos que iriam ser 

submetidos e sobre o objetivo da pesquisa, com o direito garantido de desistirem de 

participar da pesquisa a qualquer momento, sem sofrerem constrangimentos. Explicou-se 

ainda sobre os possíveis riscos ou desconfortos, como: a dor referente à picada da agulha 

e/ou o surgimento de hematoma no local da coleta de sangue; a tontura causada pela 

hipoglicemia de jejum, que seria contornada por profissional experiente, e fornecimento de 

lanche após a coleta. Todo o material utilizado na realização da pesquisa foi descartável. 

Os participantes também foram informados que sua participação no estudo seria 

confidencial, os resultados arquivados e utilizados apenas para fins de publicação científica 

e ainda que não seria fornecida nenhuma forma de pagamento decorrente da participação 

na pesquisa. 

 

4.3 – AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR 

 

Foi utilizado o método recordatório de 24 horas (R24h) (Anexo IV) para avaliação 

do consumo alimentar no dia da coleta de sangue, com material fotográfico para melhor 

compreensão das porções, e dois R24h que foram realizados em um dia da semana e um no 

final de semana, de forma a totalizar três recordatórios, dois em dias alternados da semana 

e um em dia de final de semana (113, 114). Os dois últimos recordatórios foram realizados 

por meio de ligações telefônicas para a residência do paciente.  

Os recordatórios foram analisados pelo programa Nutwin, da Escola Paulista de 

Medicina/UNIFESP. Em seu banco de dados foram inseridos valores de selênio de 

alimentos nacionais analisados por Ferreira et al. (115) e pelo Laboratório de Nutrição - 

Minerais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, e alguns que não foram 

analisados por essas duas primeiras fontes, foram selecionados da tabela USDA Food 

Search for Windows, versão 1.0, SR23. Junto aos valores de selênio, também foram 

acrescentados os dados de energia e macronutrientes, advindos da Tabela de Composição 

de Alimentos (TACO) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

 A necessidade estimada de energia (EER) foi calculada a partir das fórmulas 

determinadas pelo Institute of Medicine (116) para indivíduos com idade entre 3 e 18 anos, 
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utilizando dados como peso, altura, idade, energia de depósito e o nível de atividade física 

(NAF), selecionado de acordo com o estágio de vida: sedentário, 1,0 para ambos os sexos; 

moderado, 1,26 para o sexo masculino e 1,31 para o feminino. Nenhum participante 

apresentou atividade intensa. A energia de depósito foi de 20 kcal para crianças com 8 anos 

ou menos, e 25 kcal para maiores de 8 anos. As fórmulas usadas para o cálculo da EER 

encontram-se abaixo: 

Para o sexo feminino:  

- Peso normal 

EER = 135,3 - 30,8 x idade (anos) + NAF x [10,0 x peso (kg) + 934 x altura (m)] + 

energia de depósito 

- Excesso de peso 

EER = 389 - 41,2 x idade (anos) + NAF x (15,0 x peso (kg) + 701,6 x altura (m) 

Para o sexo masculino: 

 - Peso normal 

EER = 88,5 - 61,9 x idade (anos) + NAF x [26,7 x peso (kg) + 934 x altura (m)] + 

energia de depósito - masculino 

- Excesso de peso 

EER = 114 - 50,9 x idade (anos) + NAF x (19,5 x peso (kg) + 1161,4 x altura (m) 

 

 Após a inclusão dos dados no programa, a composição da dieta em energia, 

macronutrientes e selênio foram calculadas, sendo este dois últimos ajustados pela energia 

e também pela variabilidade intra-pessoal. Os macronutrientes foram comparados com a 

referência de adequação proposta pelas ingestões dietéticas de referência (DRIs) (116), 

quais sejam, 25 a 35% de lipídios, 45 a 65% de carboidratos e 10 a 30% de proteínas. E, 

quanto ao Se, não foi possível se calcular a prevalência de inadequação do grupo, visto que 

os indivíduos deste estudo se distribuem em duas faixas etárias diferentes correspondentes 

a EARs de Se também diferentes. Além disso, o número de indivíduos correspondente a 

cada faixa etária não é suficiente para se fazer o cálculo da prevalência de inadequação. 

Dessa forma, comparou-se os valores de Se ajustado com a EAR e a RDA (40), 

observando a proporção de indivíduos que estariam acima ou abaixo delas. 

 

4.4 – AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 
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O peso dos participantes foi aferido em balança antropométrica da marca Filizola®, 

modelo 31, com capacidade para 150 kg e sensibilidade de 100g. No momento da tomada 

de peso os pacientes estavam descalços e usando o mínimo de roupa possível, 

posicionando-se no centro da balança e com os braços estendidos.  

Para aferição da altura utilizou-se um estadiômetro móvel da marca Sanny®, com 

capacidade para aferir até dois metros e sensibilidade de um centímetro, fixado em parede 

lisa, sem rodapé e sobre um plano liso. O participante foi colocado de pé e de costas para a 

parede, tendo-se o cuidado de observar a posição correta no momento dessa aferição, qual 

seja, os pés em paralelo, e os calcanhares, panturrilhas, região glútea, escápulas e cabeça 

em contato com o plano vertical. As medidas de peso e altura foram realizadas em 

triplicata, sendo as medidas finais correspondentes à média aritmética obtidas.  

Em todos os pacientes procedeu-se a aferição da circunferência do braço (CB) e da 

prega cutânea triciptal (PCT). A CB correspondeu à medida obtida na metade da distância 

do braço não dominante – entre o processo do acrômio (no ombro) e do olécrano (no 

cotovelo) – com o indivíduo em pé e o braço flexionado. Para sua determinação, o mesmo 

manteve-se com o braço estendido e relaxado ao longo do corpo. A circunferência do 

braço é um indicador útil, sensível e prático do estado nutricional relativo à massa gorda e 

magra.  

A PCT é uma medida obtida com adipômetro, na metade posterior do braço não 

dominante, no mesmo ponto médio onde foi aferido a CB. Para determinação da PCT, a 

qual se constitui uma dobra de pele e tecido subcutâneo, o braço permaneceu estendido e 

relaxado. A prega foi então pinçada, inicialmente com a ponta dos dedos e, a seguir, com a 

ponta do adipômetro, marca TBW Ltda, colocado um centímetro abaixo do ponto pinçado. 

Esta medida estima a gordura corporal, tornando-se indicador útil porque determina a sua 

contribuição no sobrepeso do indivíduo. 

As aferições das medidas de CB e PCT foram também obtidas em triplicata, sendo 

a medida final, a média correspondente dos três valores. A partir destas, calculou-se a 

circunferência muscular do braço (CMB), parâmetro que avalia a reserva de tecido 

muscular (sem correção da área óssea).  

Os dados de peso e altura foram expressos como índice de massa corpórea/idade 

(IMC/I) e altura/idade (A/I), e classificadas de acordo com o método do percentil sugerido 

pela WHO (117, 118). Os valores referentes às circunferências e pregas cutâneas foram 

classificados de acordo com o critério proposto por Frisancho (119) (Quadro 2). 
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Quadro 2. Critério de avaliação do estado nutricional segundo a CB, PCT e CMB. 

Percentil Classificação 

< 5,0 Depleção Acentuada 

5,1 – 15,0 Depleção Abaixo da Média 

15,1 – 85,0 Eutrofia 

85,1 – 90,0 Excesso Acima da Média 

>90,0 Excesso Acentuado 

               Fonte: Frisancho (1990) (119) 

 

4.5 COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE E URINA 

 

A coleta de sangue venoso foi realizada em jejum de no mínimo 12 horas, por um 

técnico de enfermagem. A quantidade de sangue coletada foi de 10 mL com seringas 

plásticas descartáveis e agulhas de aço inoxidável, e, posteriormente foram transferidos 

para tubos de polietileno com EDTA, para posterior análise de selênio, superóxido 

dismutase, glutationa peroxidase, 8-oxo-desoxiguanosina, malondialdeído e α-tocoferol. 

Após a coleta, o sangue foi processado em centrífuga refrigerada, para obtenção do 

plasma, eritrócitos e células brancas sanguíneas. O processamento do sangue foi realizado 

da seguinte maneira: o plasma foi separado do sangue total por centrifugação a 3000 rpm 

durante 15 minutos a 4ºC, em centrífuga da marca Eppendorf®, e acondicionado em 

microtubos comuns de polipropileno. Após esta etapa, retirou-se a fração leucocitária, com 

pipeta de plástico, e acondicionou-as em microtubos, para posterior extração do DNA.  

A massa eritrocitária foi lavada três vezes com 5 mL de solução salina à 0,9%,  

homogeneizada lentamente por inversão e centrifugada a 10000 rpm por 10 minutos a 4ºC, 

utilizando-se a mesma centrífuga para a separação do plasma, sendo o sobrenadante 

descartado, em todas as lavagens. Após o terceiro descarte do sobrenadante, a massa 

eritrocitária foi cuidadosamente extraída com micropipeta, e colocada em microtubos de 

polipropileno. As amostras de plasma, eritrócitos e células brancas foram armazenadas a    

-80ºC para posterior análise. 

Também foram coletadas amostras de urina após medido volume de urina de 24 

horas, em frasco sem contaminantes e livre de solventes orgânicos para análise dos níveis 

de excreção de selênio. Estas também foram armazenadas em freezer – 80ºC até o 

momento da análise. 
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4.6 – CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO  

 

Todo o material utilizado (vidrarias, plásticos, ponteiras, microtubos, etc) para a 

análise de selênio foi desmineralizado, utilizando-se um banho de ácido nítrico a 30%, por 

no mínimo 12 horas, e depois enxaguados pelo menos 10 vezes consecutivas com água 

deionizada, minimizando assim a contaminação por minerais. Os materiais utilizados para 

a extração do DNA, tais como pipetas e microtubos foram previamente autoclavados. 

 

4.7 – REAGENTES 

 

Todos os reagentes utilizados nas análises foram de grau de pureza analítica P. A., e 

a água utilizada no preparo das soluções e diluição das amostras foi do tipo deionizada 

e/ou MiliQ®. 

 

4.8 – CONTROLE DA METODOLOGIA DA ANÁLISE DE SELÊNIO  

 

Para o controle da metodologia de análise de selênio adotou-se como padrão de 

referência o material certificado SERONORM®, cujo conteúdo do frasco foi dissolvido 

conforme orientação do fabricante, e realizado o processamento por digestão ácida via 

úmida, como nas demais amostras. 

 

4.9 – DETERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA 

 

Foi realizada dosagem de hemoglobina pelo método da cianometahemoglobina com 

Kit LABTEST® e lido em espectrofotômetro UV visível Genesys® 20, em comprimento de 

onda de 540 nm para expressão dos resultados de GPx e SOD eritrocitárias. 

 

4.10  – DETERMINAÇÃO DE CREATININA 

 

Foi realizada dosagem de creatinina na urina pelo método cinético com Kit 

LABTEST®, também lido em espectrofotômetro UV visível Genesys® 20, em 

comprimento de onda de 510 nm para expressão dos resultados de Se urinário. 
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4.11  – DETERMINAÇÃO DE SELÊNIO NO PLASMA E ERITRÓCITOS 

 

As análises de Se foram realizadas em um espectrofotômetro de absorção atômica 

com geração de hidretos acoplados a cela de quartzo de acordo com metodologia adaptada 

de Gonzaga et al. (72). As amostras de plasma e eritrócitos foram primeiramente digeridas 

por via úmida ácida, ou seja, nos tubos de vidro pirex contendo as amostras. Nestas foram 

adicionados 5 mL de ácido nítrico 68% P.A. (MERCK) e mantidos em repouso durante a 

noite. Em seguida a digestão foi realizada em bloco digestor com temperatura inicial de 

50°C, aumentando-se gradativamente até alcançar, no máximo, 150°C, a fim de eliminar as 

substâncias orgânicas e reduzir o selênio presente na solução para selênio IV. Em seguida 

foram acrescidos 5 mL de HCL 1,2N e aquecidos durante duas horas a uma temperatura de 

100°C. Após este procedimento essas soluções foram diluídas para 25 mL com água 

deionizada e submetidas à leitura de selênio.  

 

4.12  – AVALIAÇÃO DO ESTRESSE OXIDATIVO 

 

4.12.1 – DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA ENZIMA GLUTATIONA 

PEROXIDASE 

 

A determinação da atividade da glutationa peroxidase foi realizada em eritrócitos 

com o auxílio de kits comerciais (Ransel 505 – RANDOX Laboratories, Crumlin/UK) 

adaptados para o uso em analisador bioquímico automático (Liasys® MAS, Rome, Italy). 

As análises foram realizadas no Laboratório de Distúrbios Nutricionais da Faculdade de 

Medicina Veterinária da USP.  

O método se baseia na reação em que a glutationa peroxidase catalisa a oxidação da 

glutationa reduzida por um hidroperóxido. Na presença de glutationa peroxidase e 

NADPH, a glutationa oxidada é imediatamente convertida à forma reduzida com a 

oxidação concomitante do NADPH em NADH+. A leitura das amostras é realizada em 

absorbância de 340 nm (120). 

Para determinação da glutationa peroxidase, foram adicionados a 50 µL da amostra 

1 mL do diluente fornecido pelo kit, e após 5 minutos de incubação à temperatura 

ambiente, acrescentou-se 1 mL de drabkin concentrado. A concentração de hemoglobina 
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do hemolisado foi determinada e o resultado final expresso em unidades de enzima por 

grama de hemoglobina.  

 

4.12.2 – DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA ENZIMA SUPERÓXIDO 

DISMUTASE 

 

A determinação da atividade da superóxido dismutase foi realizada em eritrócitos 

com o auxílio de kits comerciais (Ransod SD125 – RANDOX Laboratories, Crumlin/UK) 

adaptados para o uso em analisador bioquímico automático (Liasys® MAS, Rome, Italy), 

também no Laboratório de Distúrbios Nutricionais da Faculdade de Medicina Veterinária 

da USP.  

Este método emprega xantina (0,05 mmol/L) e xantina oxidase (80 U/L)  para gerar 

radicais superóxidos que irão reagir com 2-(4-iodofenil)-3-(4 nitrofenol)-5-cloreto de 

feniltetrazol para formar o composto vermelho de formazan. A atividade da SOD é medida 

por meio do grau de inibição desta reação. Para tanto, a amostra é diluída com tampão 

fosfato (0,01 mol/L pH 7,0) de forma que o grau de inibição fique entre 30% e 60%.  

A amostra foi diluída em dois lisados, sendo que o primeiro era composto de 100 

µL da amostra diluído em 900 µL de tampão fosfato, e o segundo, 100 µL do lisado 

anterior em 2,9 mL de tampão fosfato. A concentração da hemoglobina também foi 

utilizada para expressar o resultado da enzima em unidades por grama de hemoglobina. 

 

4.12.3 – DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO PLASMÁTICA DE 

MALONDIALDEÍDO  

 

A concentração de MDA foi realizada em amostras de plasma no Departamento de 

Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo (USP), por meio de cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC/PDA), quantificando a reação de MDA com ácido tiobarbitúrico e utilizando 

absorbância de 532 nm.  

Antes do processamento das amostras foi construída uma curva de calibração 

utilizando uma solução estoque de MDA, preparada imediatamente antes da avaliação. Os 

pontos da curva utilizados foram 0; 0,05; 0,1; 0,5; 1,0 e 2,5 µM. 
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O aparelho de HPLC utilizado é da marca Shimadzu (Kyoto, Japão), equipado com 

coluna Phenomenex Reverse-phase C18 de 150 mm x  4,6 mm com partículas de 5µm 

(Phenomenex, Torrance, CA). A temperatura no amostrador foi mantida em 4°C, e a 

temperatura da coluna a 30°C. A fase móvel utilizada foi constituída de 65% de tampão 

fosfato de potássio e 35% de metanol. O volume de injeção foi de 50 µL, a taxa de fluxo de 

1 mL/minuto e o tempo de corrida de 10 minutos. 

Brevemente, foram adicionados a 250 µL de plasma, 36 µL de hidroxitolueno 

butilado e 12,5 µL de hidróxido de sódio 10N pH 13. Esta hidrólise alcalina tem o objetivo 

de liberar o MDA das proteínas plasmáticas. Após agitação no vórtex, as amostras foram 

incubadas no aparelho vortemp® a 60°C e 700 rpm durante 30 minutos. Em seguida 

acrescentou-se 1500 µL de ácido tricloroacético e iodeto de potássio a 1%, para 

precipitação das proteínas, agitou-se no vórtex e as amostras foram incubadas no gelo por 

10 minutos. As amostras foram centrifugadas a 3000 rpm (800 g) por 10 minutos e 1000 

µL do sobrenadante foram retirados e transferidos para um novo microtubo, no qual foi 

acrescido 500 µL de ácido tiobarbitúrico (0,6 % em HCl 0,2 N: H2O, 2:1) em H2O e 

novamente incubado no aparelho vortemp® a 90ºC e 200 rpm (200 g) por 45 minutos. A 

extração do MDA foi realizada acrescentando-se 250 µL de n-butanol à solução anterior, 

agitando-se no vórtex estas amostras e em seguida centrifugando-as a 2000 rpm por 10 

minutos. Retirou-se 100 µL do sobrenadante que foi transferido para um vial e injetado no 

HPLC.  

 

4.12.4 – DETERMINAÇÃO DE 8-OXO-DESOXIGUANOSINA 

 

O DNA das células brancas sanguíneas foi extraído seguindo o protocolo do kit de 

extração de DNA Gentra Puregene® (QIAGEN Sciences, USA). Após a extração o DNA 

foi ressuspenso em 100 µL de solução de desferroxamina (0,1 mM) e mantido a 4ºC por 24 

h para solubilização. Em seguida sua concentração foi determinada pela intensidade de 

absorbância em 260 nm utilizando-se espectofotômetro Nanodrop (Implen®). A pureza das 

amostras de DNA foi avaliada pela razão das intensidades de absorbância em 260/280 nm, 

e por fim o DNA extraído foi estocado a – 20 ºC. 

Para a reação de hidrólise enzimática foram adicionados 5 µL de tampão Tris– 

HCl/MgCl2 200 mM (pH 7,4), 6 µL de DNAse 1, 2 µL de [15N5]– 8– oxodGuo, 1,6 µL de 

[15N5]– 1,N6– εdA e [15N5]– 1,N2– εdG a alíquotas contendo no mínimo 100 µg de DNA 
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em solução de desferroxamina 0,1 mM que completasse o volume final de 100 µL. As 

amostras foram incubadas a 37°C por 1 hora sob agitação de 400 rpm. Após a incubação 

foram adicionados 6 µL de fosfodiesterase 1 (PDE1) e 7 µL de fosfatase alcalina. A 

amostra foi novamente incubada a 37 °C por 1 hora sob agitação de 400 rpm. Ao término 

da segunda hora, o volume final da incubação (100 µL) foi centrifugado por 10 min a 

14000 rpm e uma alíquota de 30 µL do sobrenadante foi coletada para injeção de 6 µL no 

sistema de cromatografia líquida de alta eficiência HPLC-DAD (Shimadzu Corporation, 

Kyoto, Japão) utilizado para quantificação do desoxinucleosídeo dG. Do volume restante 

da incubação (70 µL), 50 µL foram injetados em um sistema HPLC acoplado ao 

espectrômetro de massa (ESI-MS/MS) para a leitura das lesões de DNA. 

No sistema HPLC-DAD utilizou-se uma coluna luna C18 (2) 250 mm x 4,6 mm ID, 

5 µm, (Phenomenex, Torrance, CA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm (Phenomenex, 

Torrance, CA) eluída com um gradiente de ácido fórmico (0,1% em água) e CH3OH (0 – 

25 min, 0 – 18% de CH3OH; 25 – 27 min, 18 – 0% de CH3OH; 27 – 37min, 0% de 

CH3OH), com um fluxo de 1 mL/min, 30°C.  

O ESI-MS/MS utilizou uma coluna luna C18 (2) 50 mm x 4,6 mm ID, 2.6 µm, 

(Phenomenex, Torrance, CA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm (Phenomenex, 

Torrance, CA) eluída com um gradiente de ácido fórmico 0,1% em água e CH3OH com 

0,1% de ácido fórmico, a um fluxo de 150 µL/min, 25 ºC. O sistema é integrado ao 

espectrômetro de massas API 4000 QTRAP e ao detector PDA (fixado em 260 nm) com 

uma coluna luna C18 (2) 150 mm x 2,0 mm ID, 3 µm, (Phenomenex, Torrance, CA) eluída 

em modo isocrático por uma solução constituída por 15% de CH3OH em água com 0,1% 

de ácido fórmico, a um fluxo de 150 µL/min, 25 ºC.  

 

4.12.5 – DETERMINAÇÃO DE α-TOCOFEROL 

 

A extração do α-tocoferol da amostra foi realizada de acordo com a metodologia 

proposta por Arnald et al. (121). Em um microtubo âmbar de 2,0 mL foram colocados 200 

µL do plasma juntamente com 200 µmol da solução de etanol. A mistura foi agitada por 5 

segundos no vórtex e em seguida acrescentados 5 mL de hexano e novamente levado ao 

vórtex por 2 minutos. A mistura foi centrifugada a 3600 rpm por aproximadamente 5 

minutos e após, 250 µL do sobrenadante foi retirado e estocado em tubo de 10 mL, 
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recoberto com papel alumínio e protegido da luz, a amostra sofreu evaporação por 

nitrogênio e foi reconstituída em 200 µL da fase móvel e injetada imediatamente. 

 A injeção foi manual em injetor de marca Rheodyne, e foram utilizados 20µL de 

volume para a injeção, tanto para os pontos de curva de quantificação quanto para as 

amostras. As análises de α-tocoferol foram realizadas em HPLC e, o comprimento de 

excitação empregado no detector por fluorescência foi de 295 nm e emissão de 325 nm 

para o α-tocoferol. A fase estacionária da coluna cromatográfica foi a C8 num fluxo 

isocrático de 1,0 mL/min.  

A fase móvel para separação do α-tocoferol foi composta por 70% de acetonitrila, 

10% de metanol e 20% de diclorometano, ressaltando-se que todos os reagentes utilizados 

na análise foram de grau HPLC. 

 

4.13  – ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

 Os dados obtidos foram analisados no software SPSS versão 14.0. Inicialmente 

verificou-se a presença de outliers utilizando o gráfico de caixas (boxplot) e decidiu-se 

pela exclusão ou não das amostras. Em seguida testou-se sua normalidade usando o teste 

de Kolmogorov-Smirnov, e a homogeneidade de variância, pelo teste de Levene. Utilizou-

se o teste t de Student para a comparação das médias dos parâmetros estudados entre os 

grupos caso e controles e, quando os dados apresentaram-se normais e homogêneos 

utilizou-se o teste t de Student para amostras homogêneas, e quando eram normais e não 

homogêneos, utilizou-se o teste t de Student para amostras heterogêneas. Também foram 

realizados testes de correlação de Pearson considerando-se valores significativos abaixo de 

5%.  

 Com o objetivo de correlacionar a ingestão alimentar de Se e os parâmetros 

bioquímicos deste estudo, os dados de Se da dieta foram ajustados pela energia e também 

pela variabilidade intrapessoal. Além disso, os macronutrientes, proteínas, carboidratos e 

lipídios também foram ajustados pela energia e variabilidade. 

 O ajuste energético foi realizado pelo método residual (122). Para tanto, testou-se a 

normalidade das variáveis pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, e aplicou-se a correlação de 

Pearson para verificar se havia correlação estatisticamente significativa entre a energia e os 

nutrientes ingeridos. A seguir realizou-se uma regressão linear simples entre a energia 

ingerida, como variável independente, e o valor absoluto dos nutrientes, como variável 
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dependente. De posse dos coeficientes obtidos pela regressão linear, determinaram-se os 

valores dos nutrientes estimados, residuais, constantes e ajustados. 

 Testou-se a normalidade dos nutrientes ajustados pela energia utilizando o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Em seguida, utilizou-se o teste de análise de variância (ANOVA) 

para a obtenção das variâncias intra e interpessoal e da variância total da distribuição. 

Dessa forma, ajustou-se a distribuição dos nutrientes e removeu-se a variação intrapessoal.  

 Após os ajustes, a média do valor final dos nutrientes foi igual a sua forma bruta, 

porém o desvio padrão diminuiu. Aplicou-se ainda a correlação linear de Pearson entre o 

consumo energético e os nutrientes ajustados e, observou-se uma redução na correlação 

entre o consumo energético e os nutrientes ajustados, o que representa uma redução do 

efeito do valor energético e da variabilidade intrapessoal na ingestão destes últimos. 
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5.0 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste trabalho, foram selecionados 24 pacientes no pós-tratamento da LLA e 60 

indivíduos controle. A média de idade dos pacientes foi de 9,2 ± 1,9 anos (5,8 a 12,3 anos), 

sendo 12 do sexo masculino e 12 do feminino, e os controles, 9,5 ± 1,3 anos (7,2 a 13,0 

anos), sendo 26 do sexo masculino e 34 do feminino.  

 No que diz respeito a algumas características dos pacientes pós-tratados da LLA, 

observou-se que a idade média no diagnóstico da doença foi de 4,2 ± 2,1 anos, o tempo de 

tratamento de 2,0 ± 0,5 anos, o tempo de pós-tratamento da doença foi de 3,2 ± 1,3 anos 

(0,8 a 5,0 anos) e apenas dois pacientes fizeram uso de radioterapia.  

 As leucemias linfocíticas agudas são proliferações malignas de células com 

propriedades de células B ou T. Nesta afecção, um linfócito imaturo cresce em excesso na 

medula óssea. Esta célula pertence à ontogenia de células B em aproximadamente 85% das 

crianças e à ontogenia de células T em aproximadamente 15% delas (1). Nos pacientes 

selecionados neste trabalho observou-se que 87,5% (21/24) foram acometidos por LLA do 

tipo B, enquanto 12,5% (3/24) dos pacientes apresentaram ontogenia de células do tipo T.  

Após o tratamento, os pacientes com LLA são acompanhados por um longo período 

de tempo que pode, muitas vezes, durar até a vida adulta. Esse acompanhamento tem a 

finalidade de detectar precocemente alterações nas células sanguíneas para tratar possíveis 

complicações tardias, sendo realizado um hemograma a cada consulta médica periódica. 

Nesta pesquisa, esses dados foram obtidos dos prontuários médicos. No entanto, foi 

possível apenas a coleta de alguns dos parâmetros analisados no hemograma, visto que o 

registro de alguns deles estavam incompletos. Os valores encontrados estavam dentro da 

normalidade, de acordo com a referência de Oliveira e Poli Neto (29), o que mostra a 

inexistência de células leucêmicas no sangue periférico destes pacientes (Quadro 3).  
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Quadro 3. Média, desvio padrão e valores mínimo e máximo dos parâmetros bioquímicos 
dos pacientes no pós-tratamento da LLA 

  Média ± desvio 
padrão 

Mínimo Máximo Valores de 
Referência (29) 

Leucócitos (/mm3) 6612,9 ± 1177,7 3940 8700 4000 - 11000 

Linfócitos (/mm3) 2489,0 ± 592,4 1300 3470 1000 - 4000 

Plaquetas (/mm3) 261241,7 ± 50909,4 171000 352000 150000 - 400000 

Hemoglobina (g/dL) 13,6 ± 0,8 12,5 15,3 ≥ 12 

Hematócrito (%)          

 sexo masculino 40,2 ± 3,5 34,6 47,3 40 - 54% 
sexo feminino 40,9 ± 2,9 37,9 46,7 37 - 49% 

 

 A antropometria é uma ferramenta da avaliação nutricional necessária para que o 

diagnóstico nutricional seja estabelecido de forma mais específica. Neste estudo, para 

avaliação nutricional dos participantes da pesquisa, o diagnóstico antropométrico foi 

realizado utilizando-se o índice de massa corpórea (IMC)/Idade, índice altura/idade (A/I), 

circunferência do braço (CB), prega cutânea tricipital (PCT) e circunferência muscular do 

braço (CMB).  

Em relação ao indicador IMC/idade, que representa o crescimento pondero-

estatural observou-se que 45,8% dos participantes no pós-tratamento da LLA eram 

eutroficos, 12,5% estavam com sobrepeso, 29,2% com obesidade e 12,5% com magreza. 

Quanto aos participantes saudáveis, 68,3% eram eutróficos, 10% estavam com sobrepeso, 

18,3% eram obesos e 3,3% estavam com magreza. 

O parâmetro A/I representa o crescimento linear, ou seja, o crescimento 

propriamente dito, cujo déficit se manifesta decorrido longo período de condições 

nutricionais e de saúde desfavoráveis. Neste trabalho, o indicador A/I apresentou-se 

adequado para todos os controles e também para os pacientes, apesar de estes últimos 

terem sofrido uma doença muito grave.  

A literatura sugere a associação do IMC/Idade com as medidas de CB, PCT e CMB 

a fim de se obter uma avaliação da composição corporal aliada à massa corporal. A CB é 

um indicador útil, sensível e prático do estado nutricional relativo à massa gorda e magra. 

Sua avaliação mostrou que 50% dos pacientes no pós-tratamento da LLA eram eutróficos e 

37,5 % dos pacientes apresentaram excesso de massa magra e massa gorda. Este resultado 

é semelhante ao dos controles, dos quais 43,3% eram eutróficos e 35% estavam com 

excesso de massa magra e gorda (Tabela 1).  
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A medida da PCT estima a gordura corporal, tornando-se um indicador útil porque 

determina a sua contribuição no sobrepeso do indivíduo. Ao se observar a avaliação da 

PCT, percebe-se que 62,5% dos participantes no pós-tratamento da LLA eram eutróficos e 

o excesso de gordura corporal foi evidenciado em 33,4% deles. Quanto aos controles, 

78,3% eram eutróficos e 18,3% estavam com excesso de gordura corporal (Tabela 1). 

A CMB é calculada a partir da CB e PCT e avalia a reserva de tecido muscular. 

Esta medida indicou que 54,2% dos participantes no pós-tratamento da LLA e 45,0% dos 

controles eram eutróficos. E o excesso de reserva muscular apresentava-se em 33,3% dos 

pacientes e em 30,0% dos controles (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Classificação do estado nutricional em pacientes no pós-tratamento da LLA e 
grupo controle segundo CB, PCT e CMB 

 Depleção 
acentuada 

Depleção 
abaixo da 

média 

 
Eutrofia 

Excesso 
acima da 

média 

Excesso 
acentuado 

  
Total 

  
  

 n % n % n % N % n % n % 
CB1 Caso 2 8,3 1 4,2 12 50,0 3 12,5 6 25,0 24 100,0 
 Controle 5 8,3 8 13,3 26 43,3 5 8,3 16 26,7 60 100,0 
PCT2 Caso 0 0,0 1 4,2 15 62,5 4 16,7 4 16,7 24 100,0 
 Controle 0 0,0 2 3,3 47 78,3 5 8,3 6 10,0 60 100,0 
CMB3 Caso 2 8,3 1 4,2 13 54,2 2 8,3 6 25,0 24 100,0 
 Controle 6 10,0 9 15,0 27 45,0 4 6,7 14 23,3 60 100,0 

1CB - circunferência do braço 
2PCT - prega cutânea tricipital 
3CMB - circunferência muscular do braço  
 

 

 O estado nutricional relativo ao Se pode ser avaliado em vários tecidos humanos. 

Neste estudo avaliamos o mineral nos compartimentos sanguíneos plasma e eritrócitos e na 

urina. A concentração média de Se plasmático dos pacientes no pós-tratamento da LLA foi 

de 44,4 ± 9,0 µg/L (0,56 ± 0,11 µmol/L) semelhante aos controles que apresentaram uma 

média de 48,7 ± 12,0 µg/L (0,62 ± 0,15 µmol/L) (p = 0,122) (Tabela 2). 

 Nos eritrócitos, a concentração média de Se nos pacientes no pós-tratamento da 

LLA foi de 49,9 ± 15,9 µg Se/L (0,63 ± 0,18 µmol/L), valor este também semelhante aos 

controles, que apresentaram uma média de 45,0 ± 15,9 µg Se/L (0,57 ± 0,20 µmol/L) (p = 

0,202) (Tabela 2).  
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 Na urina, a concentração média de Se foi de 19,6 ± 14,8 µg Se/g de creatinina e 18,6 

± 9,6 µg Se/g de creatinina para o grupo de pacientes e controles, respectivamente (p = 

0,820) (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Média, desvio padrão, valores mínimo e máximo das concentrações de Se 

plasmático, eritrocitário e urinário de pacientes no pós-tratamento da LLA e grupo controle 

 Selênio  Média ± desvio 
padrão 

Mínimo Máximo p 

Caso (n = 24) 44,4 ± 9,0 24,4 59,4  
Plasmático (µg Se/L) 

Controle (n = 60) 48,7 ± 12,0 23,7 71,0 

 
0,122 

Caso (n = 24) 49,9 ± 15,9 24,8 81,9  
Eritrocitário (µg Se/L) 

Controle (n = 60) 45,0 ± 15,9 16,3 100,3 

 
0,202 

Caso (n = 14) 19,6 ± 14,8 1,6 47,1  
Urinário (µg Se/g 

Creatinina) Controle (n = 24) 18,6 ± 9,6 3,8 39,1 

 
0,820 

 

Valores expressos como média ± desvio padrão, mínimo e máximo e analisados pelo teste t de 

Student para amostras independentes, adotando-se o nível de significância de 5%. 
 

 Segundo Van Dael e Deelstra (83) o Se plasmático é certamente o parâmetro mais 

usado para avaliar o estado nutricional do mineral. No entanto, seus níveis são 

influenciados por variações geográficas (123), idade e estado fisiológico. 

 De acordo com Nève (124), o Se plasmático sofre mudanças rápidas, de curto 

prazo, em indivíduos expostos a baixa ou moderada ingestão do mineral (50 a 200 µg/dia). 

No entanto, a resposta à normalização dos valores é influenciada pelo grau de depleção, 

ingestão de Se e forma de Se suplementada. 

Van Dael e Deelstra (83) ainda discutem que comparado ao Se plasmático, o 

eritrocitário responde mais lentamente à mudança do estado nutricional relativo a esse 

mineral devido à meia-vida dos eritrócitos de 120 dias e, por isso, é considerado um índice 

de médio prazo para a avaliação do estado nutricional de Se. Neste compartimento 

sanguíneo, o Se é distribuido entre a hemoglobina e a GPx, sendo principalmente ligado à 

hemoglobina e 10-15% é incorporado à GPx. 

 Como discutido anteriormente a urina é um parâmetro de curto prazo e provê a 

avaliação qualitativa do status do mineral e sua ingestão (125). A excreção urinária de Se é 

regulada por controle homeostático, sendo que em baixas quantidades de Se ingerido, a 
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quantidade de Se excretada diminui para tentar manter os níveis normais do mineral no 

organismo (83).  

 Não foram encontrados na literatura estudos com Se em pacientes no pós-

tratamento da LLA. Para tanto, apenas serão comentados dados de Se de alguns estudos em 

pacientes com LLA no início ou durante a quimioterapia, e também em crianças saudáveis.  

 A concentração de Se plasmático do presente estudo foi menor que a observada por 

Malvi et al. (19) na França, que encontraram 53,7 µg/L de Se sérico em crianças com LLA 

no início do tratamento e 64,0 µg/L após seis meses do início do tratamento, e do que a 

encontrada por Pazirandeh et al. (99), no Irã, também após iniciarem o tratamento, 80,14 

µg/L.  

 Em relação aos trabalhos da literatura com crianças saudáveis, observou-se que a 

média de Se plasmático, eritrocitário ou urinário deste estudo é menor que a de crianças de 

países como Estados Unidos, Índia, Tailândia, Austrália, Inglaterra e Japão, e maior que a 

de países como China, Nova Zelândia e República Theca (Tabela 3). Essa discrepância na 

comparação dos nossos resultados com os desses países, somado aos com crianças com 

LLA na França (19) e Irã (99) citados anteriormente, é possivelmente devido à variação 

geográfica de Se no solo ou da variação da biodisponibilidade de Se nos diferentes solos, 

pois, por exemplo, países como Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão possuem áreas 

com solos ricos em Se, enquanto que China, Nova Zelândia e República Tcheca possuem 

áreas com solo pobre em Se (126). 

 Vale destacar que o estudo de Gonzaga et al. (127) realizado no Brasil também 

apresentou valores médios de Se plasmático e eritrocitário maiores que o deste estudo, o 

que pode ser explicado pelo fato de que a região na qual a pesquisa foi realizada,  Estado 

do Amapá, possui solo mais rico em Se do que o Estado de São Paulo, onde esta pesquisa 

foi realizada, consequentemente podendo haver uma maior ingestão do mineral pelas 

crianças do Amapá, visto que a quantidade de Se nos alimentos depende do teor de Se no 

solo em que foram cultivados. 

 No que diz respeito ao Se urinário, especial atenção deve ser dada aos valores 

encontrados no Japão (135) e na República Tcheca (136) (Tabela 3), o que aparentemente 

refletem uma maior e menor ingestão do mineral, respectivamente, pois a excreção foi 

mais alta no primeiro e mais baixa no segundo país. Os resultados deste trabalho foram 

mais próximos aos encontrados na República Tcheca, e, como o solo de São Paulo é 

também pobre em Se, acredita-se que estes valores são baixos, podendo corresponder a 
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uma deficiência de Se e refletir uma baixa ingestão do mineral em ambos os grupos 

pesquisados.  

 

Tabela 3. Comparação das concentrações de Se sanguíneo e urinário em pacientes no pós-
tratamento da LLA e do grupo controle com crianças saudáveis de diversos países. 

País Metodologia Idade (tamanho da 
amostra) 

Concentração de Se 

Brasil - (Este 
trabalho) 

Se plasmático/ 

eritrocitário/ 

urinário - HGAAS 

Caso: 5,8 a 12,3 
anos (n = 24) 

0,56 µmol/L (plasma) 
0,63 µmol/L (eritrócitos) 

19,6 µg/g creatinina (urina) 

  Controle: 7,2 a 
13,0 anos (n = 60) 

0,62 µmol/L (plasma) 

0,57 µmol/L (eritrócitos) 

18,6 µg/g creatinina (urina) 

Brasil (127) Se plasmático -
HGAAS 

4,69 anos (n = 41) 1,36 ± 0,34 µmol/L 

 Se eritrocitário -
HGAAS 

4,69 anos (n = 41) 1,68 ± 0,41 µmol/L 

Estados Unidos 
(128) 

Se no soro - GFAAS 6 a 9 anos (n = 20) 

> 10 anos (n = 57) 

1,67 ± 0,19 µmol/L 

1,23 ± 0,26 µmol/L 

Índia (129) Se soro - Fluorimetria 6 a 15 anos  

(n = 165) 

2,47 µmol/L 

Tailândia (130) Se soro - GFAAS 6 a 12 anos  

(n = 515) 

1,46 ± 0,24 µmol/L 

Austrália (131) Se plasmático -
Fluorimetria 

7 meses a 15 anos  

(n = 20) 

0,82 ± 0,15 µmol/L 

Inglaterra (132) Se plasmático - ICP -
MS 

Se eritrocitário - ICP 
-MS 

4 a 18 anos  

(n = 1112) 

 

4 a 18 anos  

(n = 1112) 

0,87 ± 0,15 µmol/L 

 

1,51 ± 0,30 µmol/L 

Nova Zelândia 
(133) 

Se plasmático - 
Fluorimetria 

Se eritrocitário - 
Fluorimetria 

11 ± 2 anos (n = 36) 

 

11 ± 2 anos (n = 36) 

0,45 ± 0,09 µmol/L 

 

0,77 ± 0,13 µmol/L 
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China (134) Se soro - HGAAS  10 ± 0,5 anos  

(n = 44) 

0,17 µmol/L 

Japão (135)  Se urina - 
Fluorimetria 

2,8 a 13,3 anos  

(n = 25) 

61,4 ± 23,9 µg/g de 
creatinina 

República Tcheca 
(136) 

Se urina - HGAAS 9,9 anos (n = 2008) 10,2 µg/g de creatinina 

 

Legenda: (HGAAS) - Espectrometria de absorção atômica por geração de hidretos; (GFAAS) - 

Espectrometria de absorção atômica acoplada ao forno de grafite; (ICP - MS) - Espectrometria de massas 

com fonte de plasma indutivamente acoplado 

 

 Segundo Thomson (137) não há uma faixa de referência para os níveis de Se 

sanguíneo devido à variação do status do mineral de país para país, que apresentam, por 

exemplo, diferentes níveis de Se no solo, consequentemente tendo diferentes quantidades 

de Se nos alimentos e na ingestão dos indivíduos, como comentado anteriormente. No 

entanto, a partir de estudos populacionais em áreas endêmicas e não endêmicas da doença 

de Keshan na China, tem-se verificado que em indivíduos com concentrações de Se 

plasmático maiores que 21 µg/L a doença de Keshan não surge, e este parâmetro tem sido 

determinado como suficiente para reduzir o risco de tal doença. Além disso, em Thomson 

(137) também se determinou, a partir de outros estudos populacionais, uma faixa de 

referência para Se plasmático que seja suficiente para a maximização da atividade da GPx 

plasmática ou da selenoproteína P (80 a 90 µg/L), para a otimização da atividade das 

deiodinases (DIIs) (> 65 µg/L) e para a proteção contra alguns tipos de cânceres (115 

µg/L). Apesar de estes valores de ponto de corte não serem oficiais, e não se conhecer se 

estes três últimos parâmetros possam ser aplicáveis para crianças, decidimos tomar 

algumas conclusões a partir de nossos resultados. 

 Os participantes deste estudo, tanto pacientes quanto controles, apresentaram 

concentrações plasmáticas de Se acima de 21 µg/L (Figura 6), e além disso, a partir de 

observações clínicas, os mesmos não apresentaram sinais ou sintomas da doença de 

Keshan. A Figura 6 mostra que nenhum paciente ou controle deste estudo apresentou 

quantidades de Se plasmático suficientes para a otimização da atividade da GPx plasmática 

e da selenoproteína P, ou para a proteção de câncer, e apenas 11,7% (7/60) dos controles 

apresentaram quantidades suficientes de Se plasmático para a otimização das DIIs. Estes 

resultados indicam que as quantidades de Se sanguíneo estão aparentemente reduzidas para 

otimizar a atividade das enzimas das quais o Se faz parte do seu centro catalítico, e assim 
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exercer o seu papel antioxidante, sendo preocupantes para ambos os grupos desta pesquisa, 

pois os pacientes no pós-tratamento da LLA podem sofrer recaídas da doença, enquanto 

que o grupo controle está com a atividade antioxidante prejudicada. 

 

  

* Ponto de corte para a prevenção do surgimento da doença de Keshan (> 21 µg/L de Se plasmático) 

** Ponto de corte para a otimização da atividade das deiodinases (> 65 µg/L de Se plasmático) 

*** Ponto de corte para maximização da GPx e selenproteína P (> 80 - 95 µg/L de Se plasmático) 

**** Ponto de corte proteção contra alguns cânceres (> 115 µg/L de Se plasmático) 

Figura 6. Distribuição dos pacientes no pós-tratamento da LLA e do grupo controle em 
relação às concentrações de Se plasmático 

  

 A avaliação do consumo alimentar é outro parâmetro importante para o diagnóstico 

do estado nutricional dos indivíduos. Nesta pesquisa, avaliou-se este parâmetro por meio 

do método recordatório de 24 horas, sendo possível a análise dos dados dos 24 pacientes 

no pós-tratamento da LLA e de 50 indivíduos controle. É importante destacar que este é o 

primeiro trabalho que avalia o consumo alimentar de Se em pacientes no pós-tratamento da 

LLA. 

A análise dos recordatórios mostrou uma média de ingestão calórica de 1890,0 ± 

614,2 kcal/dia para os pacientes no pós-tratamento da LLA e 1731,0 ± 403,8 kcal/dia para 

os controles, estando estes valores abaixo da média de necessidade energética estimada 

(EER), 1931,3 ± 307,4 kcal/dia e 2037,3 ± 291,9 kcal/dia, respectivamente (Tabela 4). A 

distribuição dos participantes em relação à EER mostrou que 50% dos pacientes no pós-

tratamento e também dos controles ingeriram calorias abaixo da necessidade recomendada, 

considerando uma margem de ingestão de 10% acima ou abaixo da EER (Figura 7). 
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 A contribuição calórica dos macronutrientes na dieta dos participantes estava 

adequada em relação a quantidade recomendada pelas DRIs (116), apesar da ingestão 

energética estar abaixo das necessidades recomendadas. Vale destacar que a média da 

quantidade ingerida de proteínas e carboidratos foi estatísticamente maior no grupo de 

pacientes no pós-tratamento da LLA em relação aos controles (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Média, desvio padrão, valores mínimo e máximo da necessidade energética 
estimada, energia, macronutrientes e Se em pacientes no pós-tratamento da LLA e grupo 

controle 

 Nutrientes  Média ± desvio 
padrão 

Mínimo Máximo p Recomendação 

Caso  

(n = 24) 

 

1890,0 ± 614,2 

 

877,6 

 

3854,8 

 

_ 

 

Energia (kcal/dia) 

Controle  

(n = 50) 

 

1731,0 ± 403,8 

 

848,7 

 

2778,1 

 

 

0,135  

Caso  

(n = 24) 

 

1931,3 ± 307,4 

 

1245,9 

 

2450,5 

 

_ 

 

EER (kcal/dia) 

Controle  

(n = 50) 

 

2037,3 ± 291,9 

 

1225,1 

 

2785,9 

 

0,155 

  

Caso  

(n = 24) 

 82,9 ± 6,1 

17,6% 

71,4 97,1  

Proteína (g/dia) 

% VCT Controle  

(n = 50) 

60,1 ± 11,4  

13,9% 

39,6 102,3 

 

0,000 

 

10 a 30% 

 

 

Caso  

(n = 24) 

255,9 ± 18,9 

54,2% 

231,5 306,2  

Carboidratos 

(g/dia) 

% VCT 

Controle  

(n = 50) 

236,3 ± 29,6 

54,6% 

147,4 306,7 

 

0,001 

 

 

45 a 65% 

 

 

Lipídios (g/dia) 

Caso  

(n = 24) 

55,8 ± 7,4 

26,6% 

43,0 70,6  

0,366 

 

25 a 35% 

% VCT Controle  

(n = 50) 

57,6 ± 8,5 

29,9% 

39,8 78,3   

Caso  
(n = 24) 

27,4 ± 8,7 18,9 61,6 0,756  Se ingerido (µg 

Se/dia) Controle  
(n = 50) 

28,0 ± 1,5 25,9 31,4   

 

Valores expressos como média ± desvio padrão, mínimo e máximo e analisados pelo teste t de 
Student para amostras independentes, adotando-se o nível de significância de 5%. 
 

Legenda: (EER) - necessidade energética estimada; (VCT) - valor calórico total. 
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Figura 7. Adequação da ingestão calórica total dos pacientes no pós-tratamento da LLA e 

do grupo controle em relação à EER 

 

O consumo médio de Se por dia dos participantes desta pesquisa foi de 27,4 ± 8,7 

µg Se/dia para o grupo de pacientes no pós-tratamento da LLA e 28,0 ± 1,5 µg Se/dia para 

o grupo controle, sem diferença estatística (p = 0,809) (Tabela 4). Ressalta-se que o Se 

alimentar está ligado principalmente aos alimentos protéicos. No entanto, apesar de os 

pacientes terem apresentado um maior consumo protéico se comparado ao controle, a 

ingestão de Se foi semelhante entre os dois grupos. 

 Para a comparação do consumo de Se dos participantes da pesquisa em relação à 

EAR e à RDA, estes foram distribuídos em dois grupos, um de 5 a 8 anos e outro de 9 a 13 

anos. Considerou-se a EAR de 23 µg Se/dia para os indivíduos de menor idade e de 35 µg 

Se/dia para os de maior idade, e, a RDA de 30 µg Se/dia e 40 µg Se/dia, para os 

respectivos subgrupos (40). A média de Se ingerida pelos pacientes no pós-tratamento da 

LLA com idade abaixo de 8 anos foi significativamente menor que a dos controles, 25,3 ± 

3,9 µg Se/dia (n = 12) e 28,0 ± 1,8 µg Se/dia (n = 18), respectivamente (p = 0,015). Porém, 

no subgrupo com idade entre 9 e 13 anos, não houve diferença significativa na ingestão de 

Se do grupo de pacientes (n = 12), 29,6 ± 11,5 µg Se/dia, e controles (n = 32), 28,0 ± 1,3 

µg Se/dia, (p = 0,643). 

 Em relação à EAR percebemos que, tanto no grupo de pacientes no pós-tratamento 

da LLA quanto no controle, o subgrupo de menor idade tinha uma melhor ingestão do 

mineral, sendo que 75% (9/12) do grupo de pacientes e 100% (18/18) do grupo controle 

consumiam quantidades de Se acima da faixa recomendada, 23 µg Se/dia. Enquanto que, 
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no subgrupo com idade entre 9 e 13 anos, 75% (9/12) do grupo de pacientes e 100% 

(32/32) do controle tinham uma ingestão abaixo da faixa recomendada, 35 µg Se/dia 

(Figura 8). Quando comparamos a ingestão dos subgrupos com a RDA percebemos que no 

subgrupo de menor idade, 66,7% (8/12) do grupo de pacientes e 83,3% (15/18) do controle 

tinham uma ingestão de Se abaixo de 30 µg Se/dia. E, no subgrupo de maior idade, 83,3% 

(10/12) e 100% (32/32) dos grupos de pacientes e controles, respectivamente, tinham 

ingestão de Se abaixo de 40 µg Se/dia (Figura 8). 

 Apesar de não podermos concluir qual o percentual de inadequação de ingestão de 

Se dos participantes, devido ao reduzido número de participantes em cada subgrupo de 

idade, pode-se perceber tanto no grupo de pacientes quanto no controle que a maior 

proporção de indivíduos com ingestão abaixo da faixa recomendada de EAR e RDA para 

Se está no subgrupo de maior idade, o que pode ser reflexo de um menor cuidado na sua 

alimentação, considerando que nesta faixa etária (9 a 13 anos) os participantes estão em 

fase de transição para a adolescência. 

     

     

Figura 8. Comparação da ingestão de Se de pacientes no pós-tratamento da LLA e grupo 
controle com a EAR e RDA para Se 
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Thomson (137) também estabeleceu estimativas de ponto de corte, a partir de 

estudos populacionais, da ingestão de Se para evitar o surgimento da doença de Keshan (20 

µg Se/dia), para a otimização da atividade das deiodinases (65 µg Se/dia), para a 

maximização da atividade da GPx plasmática e da selenoproteína P (45 a 50 µg Se/dia) e 

para a proteção de alguns cânceres (120 µg Se/dia).  

Tomando como base os pontos de corte adotados por Thomson (137), pode-se 

perceber que todos os participantes desta pesquisa consomem Se em quantidades 

suficientes para o não surgimento da doença de Keshan (> 20 µg Se/dia). Por outro lado, 

75% (18/24) dos casos e 88% (44/50) dos controles ingerem Se abaixo das quantidades 

mínimas para a atividade ótima das deiodinases, 96% (23/24) dos pacientes e 100% 

(50/50) dos controles abaixo das quantidades mínimas para a maximização da atividade da 

GPx e Selenoproteína P, e 100% dos pacientes e controles não atingiram a quantidade 

necessária para a proteção de câncer (Figura 9).  

Esses resultados apontam que a quantidade de Se ingerida pelos participantes desta 

pesquisa não é suficiente para alcançar as quantidades necessárias de Se plasmático, para 

que assim sejam protegidos do câncer e para que a atividade de selenoproteínas possa ser 

otimizada. 

   

* Necessidade mínima de ingestão de Se para a prevenção da doença de Keshan (20 µg Se/dia) 

** Necessidade mínima de ingestão de Se para atividade ótima das deiodinases (30 µg Se/dia) 

*** Necessidade mínima de ingestão de Se para maximização da atividade da GPx e selenoproteína P (45 a 

50 µg Se/dia) 

**** Necessidade de ingestão de Se para proteção contra alguns cânceres (120 µg Se/dia) 

Figura 9. Distribuição dos pacientes no pós-tratamento da LLA e do grupo controle em 
relação à ingestão de Se 
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 Neste trabalho, a quantidade de Se excretada por pacientes no pós-tratamento da 

LLA (19,6 µg Se/g de creatinina) e controles (18,6 µg Se/g de creatinina) foi semelhante. 

E, apesar de que na literatura não exista uma faixa de referência para o Se urinário, 

considerou-se os dois grupos com reduzida excreção de Se para tentar manter as 

quantidades do mineral no organismo, o que é confirmado pelas aparentes deficiência de 

Se sanguíneo e reduzida ingestão do mineral.  

 A avaliação do estresse oxidativo deste estudo foi realizada por meio da análise de 

danos oxidativos nas bases nitrogenadas de DNA, peroxidação lipídica, das enzimas 

antioxidantes SOD e GPx e da vitamina E. 

Em geral, têm-se considerado que as células cancerígenas estão sob constante 

estresse oxidativo por causa de sua atividade metabólica anormal, além do uso de drogas 

anticarcinogênicas que são conhecidas por gerar EROs, as quais podem estar envolvidas 

em mecanismos tóxicos (88). O aumento do estresse oxidativo em pacientes com LLA tem 

sido observado em vários trabalhos. No entanto, este é o primeiro que analisa esta condição 

oxidativa juntamente com a avaliação das funções antioxidantes do Se em pacientes que 

foram curados da LLA. 

 A análise dos danos oxidativos às bases do DNA foi realizada por meio da 

avaliação do produto final da oxidação da guanina, o 8-oxo-7,8-diidro-2’-deoxiguanosina 

(8-oxo-dGuo) (91). Este biomarcador encontrou-se aumentado em pacientes no pós-

tratamento da LLA em relação ao controle (42,6 ± 25,5 8-oxo/106 dG e 25,4 ± 25,5 8-

oxo/106 dG; p = 0,031) (Tabela 5).  
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Tabela 5. Média, desvio padrão, valores mínimos e máximos das concentrações de 8-oxo-
dGuo, MDA, GPx, SOD e α-tocoferol em pacientes no pós-tratamento da LLA e do grupo 

controle 

Enzimas  Média ± desvio 
padrão 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
p 

Caso (n = 16) 42,6 ± 25,5 10,9 93,4  
8-oxo-dGuo  

(8-oxo-dGuo/106 dG) Controle (n = 34) 25,4 ± 25,5 0,4 91,8 

 
0,031 

Caso (n = 24) 1,7 ± 0,3 1,2 2,2 MDA  
(µmoL/L) Controle (n = 60) 1,8 ± 0,4 1,2 2,7 

 
0,053 

Caso (n = 24) 33,3 ± 11,1 14,2 52,3  
GPx (U/g Hb)  Controle (n = 60) 76,9 ± 25,9 23,4 140,4 

 
0,000 

Caso (n = 24) 1796,9 ± 257,8 1382,1 2171,7  
SOD (U/g Hb)  

Controle (n = 60) 1915,9 ± 473,9 1169,9 3686,7 

 
0,145 

Caso (n = 24) 17,7 ± 4,7 9,2 30,4 α-tocoferol 
(µmoL/L) Controle (n = 60) 10,6 ± 3,2 5,5 18,4 

 
0,000 

 

Valores expressos como média ± desvio padrão, mínimo e máximo e analisados pelo teste t de 
Student para amostras independentes, adotando-se o nível de significância de 5%. 
 

Legenda: (MDA) - malondialdeído; (SOD) - superóxido dismutase; (GPx) - glutationa peroxidase 
 

Tem-se estabelecido na literatura que os danos oxidativos ao DNA são uma 

condição que ocorre em pacientes com câncer e tem sido mostrada em estudos com 

pacientes com LLA, no diagnóstico ou durante o tratamento (138, 139, 140, 141, 142). No 

entanto, não foram encontrados trabalhos que avaliaram esses danos em pacientes no pós-

tratamento da LLA, portanto, não se conhece se essa é também uma condição que acontece 

nestes pacientes. 

Sabe-se que o aumento da oxidação dessas bases pode indicar um aumento no 

estresse oxidativo e podem estar relacionados à susceptibilidade do DNA a danos 

oxidativos ou à redução na capacidade de reparo de erros no DNA, o que podem contribuir 

para a instabilidade do material genético e o potencial metastático (139, 141). 

 A formação de adutos de DNA é uma das primeiras mudanças celulares causadas 

por carcinógenos, que podem promover a iniciação e progressão da carcinogênese. Vários 

fatores, incluindo os produtos metabólitos das células endógenas, produtos químicos, 

drogas, radiação ionizante, luz solar, cigarro e poluição do ar podem induzir à oxidação 

dos componentes do DNA (142). Considerando que os pacientes deste trabalho não 

possuem células leucêmicas no sangue periférico ou na medula óssea, mas já passaram por 
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esta situação e foram submetidos a drogas quimioterápicas, provavelmente é por este 

motivo que os danos oxidativos são maiores do que em indivíduos saudáveis, pois supõe-se 

que os mesmos continuam sendo mais vulneráveis aos danos oxidativos do DNA se 

comparados aos indivíduos que nunca tiveram o processo carcinogênico iniciado.  

 A análise da concentração de MDA é outro parâmetro importante para a avaliação 

do estresse oxidativo celular por ser um produto da peroxidação lipídica e possuir ação 

citotóxica e genotóxica, encontrando-se em níveis elevados em algumas patologias 

associadas ao estresse oxidativo (143). 

 Diferente do marcador de danos oxidativos ao DNA, o marcador da oxidação em 

lipídios utilizado neste estudo, o MDA, mostrou-se semelhante entre pacientes no pós-

tratamento da LLA, 1,7 ± 0,3 µmol/L, e controles, 1,8 ± 0,4 µmol/L (p = 0,053) (Tabela 5). 

Estes valores foram menores que os encontrados por Sing et al. (144), que observaram uma 

média de 5,8 µmol/L em crianças com LLA no diagnóstico da doença, e semelhante ao 

encontrado para crianças no estágio de remissão, 1,9 µmol/L, e saudáveis, 1,8 µmol/L. 

Diferente dos nossos resultados e do de Sing et al. (144), Devi et al. (112) encontraram 

menor concentração média de MDA em pacientes (três adultos e 27 crianças) recentemente 

diagnosticados com LLA, antes de receber a quimioterapia, 0,005 µmol/L. No entanto, 

assim como nosso trabalho, este valor foi semelhante aos controles, 0,007 µmol/L, sem 

diferença significativa (112), o qual foi explicado pela atividade aumentada da enzima 

antioxidante GPx nos pacientes.  

 Somente o estudo de Batisti et al. (107) avaliou as concentrações de MDA, por 

meio das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico, em crianças no pós-tratamento da 

LLA (9 nmol/mL), e encontrou valores menores do que quando as crianças ainda estavam 

na fase de diagnóstico (12 nmol/mL) e maiores que em relação aos controles (5 nmol/mL). 

 Como também não temos uma faixa de referência para o MDA em crianças, e os 

resultados entre pacientes no pós-tratamento da LLA e controles desta pesquisa foram 

semelhantes, sugere-se que a presença de peroxidação lipídica esteja reduzida ou 

controlada por mecanismos de defesa antioxidante nestes participantes.  

 Para avaliação da defesa antioxidante, este trabalho avaliou a atividade das enzimas 

SOD e GPx e as concentrações de α-tocoferol. A análise das enzimas mostrou que a 

atividade da enzima SOD foi semelhante entre os pacientes e controles, 1796,9 ± 257,8 

U/g Hb e 1915,9 ± 473,9 U/g Hb, respectivamente, (p = 0,145). No entanto, a atividade da 
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GPx, foi menor nos pacientes, 33,3 U/g Hb, que nos controles, 76,9 U/g Hb, com uma 

diferença estatisticamente significante (p = 0,000) (Tabela 5). 

Não existe uma faixa de referência estabelecida para avaliação da GPx eritrocitária. 

Além disso, não podemos confirmar com clareza se as quantidades de Se encontradas neste 

estudo estão sendo suficientes para manter a atividade normal desta enzima de acordo com 

o ponto de corte de Thomson (137), pois o mesmo possui apenas o limite normal de Se 

para a atividade da GPx plasmática. No entanto, acredita-se que a atividade da GPx dos 

pacientes é menor devido a um aumento dos radicais livres e a mesma não está sendo 

suficiente para combatê-la, mesmo considerando as quantidades de Se sanguíneo e 

ingerido semelhantes entre pacientes e controles, e que a quantidade de GPx é dependente 

destas.  

Diferente da GPx, a atividade da SOD comportou-se de forma semelhante entre 

pacientes e controles, o que pode ser devido às prováveis concentrações normais de zinco 

sanguíneo e alimentar, pois a SOD analisada é dependente deste mineral. No entanto, estes 

parâmetros não foram avaliados nesta pesquisa. 

Tem-se mostrado que em tumores de células a atividade da SOD nem sempre é 

baixa e a atividade da GPx é altamente variável (145). Em pacientes com LLA, a atividade 

dessas enzimas mostrou-se bastante variável. No entanto, encontramos apenas um trabalho 

em pacientes no pós-tratamento da LLA que estudou a atividade de enzimas antioxidantes. 

A atividade média da GPx (198,3 ± 133,3 U/g Hb) e SOD (2878,3 ± 1114,5 U/g 

Hb) observada no estudo de Devi et al. (112) em crianças e adultos recentemente 

diagnosticados com LLA foram maiores que as encontradas neste estudo. No trabalho de 

Zuo et al. (146), com sete pacientes adultos com LLA também recém-diagnosticados, as 

atividades da GPx (27,2 ± 9,9 U/g Hb) e SOD (68,3  ± 8,7 U/mL) foram menores do que as 

observadas neste estudo.  

Apenas o trabalho de Battisti et al. (107) analisou as concentrações da enzima 

antioxidante SOD em pacientes no pós-tratamento da LLA. Neste estudo, não foi 

observada diferença significativa entre a atividade da enzima do grupo pós-tratado e 

indivíduos saudáveis. Foi sugerido que este achado é devido ao tempo passado após o 

tratamento, mostrando que este foi eficiente, uma vez que os indivíduos pós-tratados da 

LLA e os saudáveis encontravam-se no mesmo estado em relação a esse parâmetro. 
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Como se pode observar, as informações sobre a atividade das enzimas SOD e GPx 

em pacientes com LLA são conflitantes, e provavelmente dependem do estágio da doença, 

da ingestão alimentar e do tratamento quimioterápico.  

Esse estudo avaliou ainda as concentrações de α-tocoferol, sendo encontrados 

valores significativamente maiores da vitamina em pacientes no pós-tratamento da LLA, 

17,7 ± 4,7 µmol/L, do que em controles, 10,6 ± 3,2 µmol/L (p = 0,000) (Tabela 5). 

Destaca-se que não houve correlação entre os resultados de Se e os parâmetros avaliados 

para o estresse oxidativo entre os pacientes no pós-tratamento da LLA.  

As concentrações plasmáticas de α-tocoferol significativamente maior no grupo de 

pacientes no pós-tratamento da LLA que nos controles pode ser explicada pelo fato de que 

o organismo dos pacientes deve estar tentando proporcionar uma maior proteção contra os 

danos oxidativos às células, o que consequentemente indicaria um aumento do estresse 

oxidativo. Esta hipótese é corraborada pelos achados de Al-Tonbary et al. (105) ao 

mostrarem que as concentrações de MDA diminuíram e de GPx aumentaram com a 

suplementação da vitamina em um grupo de crianças com LLA que recebiam 

quimioterapia, o que para os autores significou uma redução dos níveis de radicais livres 

resultante da oxidação lipídica.  

Alguns estudos da literatura mostraram que as concentrações de α-tocoferol estão 

alteradas durante o tratamento quimioterápico em pacientes com LLA, por exemplo, no 

trabalho de Kennedy et al. (147) que encontraram concentrações reduzidas da vitamina no 

diagnóstico da doença e na fase de manutenção da terapia, sendo que esta permaneceu 

reduzida na fase de intensificação da terapia. 

 Battisti et al. (107) estudou as concentrações de α-tocoferol em pacientes no pós-

tratamento da LLA (17 µmol/L), que foi semelhante aos seus controles (16 µmol/L), e 

consideraram que os teores de α-tocoferol voltaram ao normal com o término da terapia, 

pois no início do tratamento as concentrações da vitamina eram em torno de 12 µmol/L.  

 As concentrações de vitamina E em indivíduos no pós-tratamento da LLA 

encontradas pelos autores supracitados foram semelhantes aos pacientes do nosso estudo 

(17,7 µmol/L), e diferentemente deste estudo, os seus valores foram semelhantes entre 

pacientes pós-tratados e controles.  

 Nesta pesquisa o aumento do α-tocoferol em pacientes em relação aos controles, 

aliada a atividade normal da SOD, pode ser um dos mecanismos que explica as 

concentrações de MDA semelhantes entre ambos os grupos, considerando que o α-
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tocoferol também participa como antioxidante protegendo contra os danos causados pelos 

radicais livres aos lipídios, o que é corraborado pelo trabalho de Battisti (107) quando 

observaram que as concentrações da vitamina e da SOD foram normalizadas após o 

término do tratamento e o MDA reduziu. 

  Vale ressaltar que, durante as reações de proteção antioxidante o α-tocoferol forma 

um radical hidroperóxido lipídico, que pode dar continuidade à cadeia de radicais livres, 

podendo ser impedida pela ação da GPx (18). No entanto, considerando que a GPx dos 

pacientes no pós-tratamento da LLA está reduzida, destaca-se a necessidade do aumento da 

sua atividade a fim de impedir a perpetuação dos danos oxidativos remanescentes, bem 

como do dano oxidativo ao DNA observado pelo aumento de 8-oxodGuo nestes pacientes. 
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6.0 – CONCLUSÕES 

 

 Pelos resultados obtidos pode-se concluir: 

 

• Todos os participantes do estudo têm crescimento linear adequado. O índice de 

massa corpórea por idade indicou eutrofia para cerca de metade dos 

participantes e, o excesso de peso foi evidenciado em cerca de metade dos 

pacientes no pós-tratamento da LLA, sendo confirmado pela avaliação da massa 

magra e massa gorda; 

• A distribuição da ingestão de macronutrientes dos pacientes e controles estava 

de acordo com as DRIs, porém os participantes apresentaram ingestão calórica 

abaixo das necessedades recomendadas. 

• Os pacientes no pós-tratamento da LLA, assim como seus controles, estão 

deficientes em Se, o que foi apontado pelas reduzidas concentrações nos 

compartimentos biológicos e ingestão alimentar do mineral; 

• Os pacientes no pós-tratamento da LLA estão expostos a um aumento do estado 

de estresse oxidativo, mostrado pelas quantidades aumentadas de 8-oxo-dGuo e 

α-tocoferol, e reduzida atividade da GPx em relação aos controles; 

• Não houve correlação entre o Se e os parâmetros de avaliação do estresse 

oxidativo nos pacientes no pós-tratamento da LLA. 
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ANEXO I 

 
 

FICHA CLÍNICA DOS PACIENTES NO  
PÓS-TRATAMENTO DA LLA 

 

         Nº: ______ 

Nome:  ________________________________________________________ 
Endereço: ______________________________________________________ 

Telefone:_______________________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/____  Data da Avaliação: ____/____/____ 

Idade: _________________ Sexo: (   ) F  (   ) M 
Renda Familiar: (  ) < 1 sm  (  ) 1  2 sm  (  ) 2  3 sm  (  ) > 3 sm 

Escolaridade do paciente: ____________________  
Escolaridade da mãe: ____________________ 
 

DADOS CLÍNICOS 
Data diagnóstico LLA: ____/____/____             Idade (anos):________ 
Data término tratamento: ____/____/____        Idade (anos):________ 

Data hemograma: __ / __ / __ 
Hb/Ht = ________ Leucócitos = _________  
Linfócitos = ________ Plaquetas = _________ 
 

Presença de doenças: (  ) N  (  ) S 

(  ) Obesidade        (  ) Hipertensão arterial        (  ) Diabetes mellitus 
(  ) Doenças cardiovasculares   (  ) Dislipidemia        (  ) Outras: _________________ 
 

Antecedentes familiares:  
(  ) Obesidade        (  ) Hipertensão arterial        (  ) Diabetes mellitus  
(  ) Doença cardiovascular        (  ) Dislipidemia        (  ) Câncer          

(  ) Outras: _______________ 
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Uso de medicamentos: (  ) S   (  ) N. Se sim, qual: _______________ 
Uso de suplemento vitamínico/mineral: ( ) S ( ) N. Se sim, qual: _______________ 

Prática de exercício físico: (  ) S   (  ) NSe sim, qual: ___________________ 
Quantas vezes por semana: ____________________ 

 
DADOS ANTROPOMÉTRICOS 
 

VARIÁVEL MEDIDA 1 MEDIDA 2 MEDIDA 3 MÉDIA 

Peso (Kg)     

Estatura (cm)     

IMC (Kg/m2)     

PCT (cm)     

CB (cm)     

CMB (cm)     

 

DADOS BIOQUÍMICOS 
 
Concentração de Selênio no Plasma: _____________________________ 
Concentração de Selênio nos Eritrócitos: __________________________ 

Concentração de Selênio na Urina: _______________________________ 
Concentração de Malondialdeído: ______________________ 

Concentração de 8-oxo-dG: ___________________________ 
Concentração de α-tocoferol: __________________________ 
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ANEXO II 

 

 

 FICHA CLÍNICA – GRUPO CONTROLE 

Data: ___/___/___   Nº: ______ 

Nome:  ________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________ 

Telefone e operadora: ____________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/____  Data da Avaliação: ____/____/____ 

Idade: _________________ Sexo: (   ) F  (   ) M 

RF: < 1 SM (    )    1 – 2 SM (    )     2 – 3 SM (    )    3 – 4 SM (    )    > 4 SM (    ) 

Escolaridade da mãe: ____________________ 

Escolaridade do participante: _____________________ 

 

DADOS CLÍNICOS 

Antecedentes familiares:  

1. Obesidade: N (  ) S (  )      2. Hipertensão arterial: N (  ) S (  )  

3. Diabetes mellitus: N (  ) S (  )      4. Doença cardiovascular: N (  ) S (  )  

5. Dislipidemia: N (  ) S (  )       6. Síndrome de Turner: N (   )  S (   ) 

7. Doença da tireóide: N (  ) S (  )      8. Câncer: N (  ) S (  )  

Se sim, qual o tipo: _______________________________________________ 

 

Presença de doença no último ano: N (   ) S (   ).  Qual: _________________ 
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Menarca: (   ) N  S (   ). Idade: ______________ 

Medicações: ____________________________________________________ 

 

 

Uso de suplemento vitamínico/mineral: 

N (  ) S (  ). Se sim, qual: _________________________ 

Prática de exercício físico: 

N (  ) S (  ). Se sim, quantas vezes por semana: _________________________ 

 

DADOS BIOQUÍMICOS 

Concentração de Selênio no Plasma: _____________________________ 

Concentração de Selênio nos Eritrócitos: __________________________ 

Concentração de Selênio na Urina: _______________________________ 

Malondialdeído: ______________________ 

8-oxo-dG: ___________________________ 

 

DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

 

VARIÁVEL MEDIDA 1 MEDIDA 2 MEDIDA 3 MÉDIA 

Peso (Kg)     

Estatura (cm)     

IMC (Kg/m2)     

PCT (cm)     

CB (cm)     

CMB (cm)     

CC (cm)     
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ANEXO III 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Nome do responsável: ........................................................................................................... 
Nome da criança: .................................................................................................................. 
Documento de Identidade Nº : .........................................    Sexo: (  )  M           (  ) F 
Data de Nascimento:............/............/........... 
Endereço:.................................................................................. Nº: .........  
Bairro:............................................................ Cidade:............................................... 
CEP:................................................... Telefone:......................................................... 
 

II – DADOS SOBRE A PESQUISA 

 

Caro Senhor(a) responsável pela criança/adolescente, pedimos sua autorização para que a 

mesma possa participar como voluntário(a) de uma pesquisa, cujo título é “Estado nutricional 

relativo ao selênio em pacientes na fase de pós-tratamento da leucemia linfóide aguda e sua 

relação com o estresse oxidativo”. Este estudo está sendo conduzido pela nutricionista e aluna de 

mestrado em Ciências dos Alimentos, Kaluce Gonçalves de Sousa Almondes, sob a orientação da 

Profª. Dr.ª Silvia Maria Franciscato Cozzolino, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. A 

participação da criança/adolescente terá duração estimada de no máximo uma semana e, esta 

pesquisa é considerada de risco mínimo. 

 

III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE SOBRE A 

PESQUISA: 

 

A leucemia é uma doença agressiva ao organismo das pessoas. Pacientes, que sobrevivem a 

ela, devem ter o máximo de cuidado para evitarem recaídas, seguindo orientações médicas e/ou de 

nutricionista para o controle dos medicamentos e da alimentação. Esta deve ser saudável e conter 

todos os nutrientes indispensáveis ao bom funcionamento do organismo. Um destes nutrientes é o 
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selênio, um mineral que tem ação contra a transformação das células normais em células doentes, e 

que pode ser encontrado em alimentos como castanhas, nozes, feijão, arroz, pão, carnes bovinas e 

carnes de aves. Por meio desta pesquisa será possível verificar as quantidades desse mineral no 

sangue dos participantes e se a alimentação está adequada. Ao final da pesquisa, os resultados serão 

entregues e os participantes serão orientados quanto à alimentação. 

Durante a pesquisa, será realizada uma coleta de sangue (10mL), com material descartável, 

antes do café da manhã (jejum de 12 hs), no Setor de Endocrinologia Pediátrica. Além disso, será 

necessário coletar e armazenar toda a urina de um dia inteiro, em um frasco que será fornecido. 

Este frasco deverá ser mantido em geladeira e entregue no mesmo setor quando terminar de coletar 

a urina. O participante, com a ajuda do seu responsável, precisará, ainda, responder algumas 

perguntas sobre sua alimentação habitual, no mesmo dia da seleção para a pesquisa, e, anotar tudo 

o que comeu durante três dias aleatórios de uma semana, em um formulário que será fornecido para 

que o leve para sua casa. Este deverá ser entregue no mesmo dia da entrega da urina. Também 

serão feitas medidas de peso, altura e outras medidas de avaliação da distribuição da gordura do seu 

corpo. 

Os desconfortos e riscos da pesquisa são mínimos. O participante poderá sentir tonturas por 

estar em jejum para fazer o exame e leve dor devido à picada da agulha. Poderá também surgir uma 

mancha um pouco arroxeada no local da picada. Porém, o exame será feito, por uma pessoa 

experiente, e depois da coleta, o participante receberá um lanche, o que minimizará ainda mais 

estes riscos ou desconfortos. 

 

IV – ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO 

SUJEITO DA PESQUISA 

 

Em qualquer etapa do estudo, o participante e/ou seu responsável terão acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para ter informações sobre a mesma. A participação no 

estudo não acarretará custos ao participante e não será disponível nenhuma compensação financeira 

adicional, porém em caso de haver gastos com transporte e/ou alimentação, e o participante não 

puder pagar, poderá ser oferecida a quantia referente a estes gastos, com recursos próprios do 

pesquisador. Os resultados desta pesquisa serão divulgados apenas em revistas e congressos 

científicos, e o nome e identidade do participante serão mantidos em segredo. O participante poderá 

desistir do estudo a qualquer momento, sem nenhum constrangimento, e sem nenhum prejuízo a 

continuidade do seu tratamento. 

 

V –CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS  
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Em caso de dúvidas, entrar em contato com: 

Kaluce Gonçalves de Sousa Almondes. Tel: (11) 3091-3625 - fixo; 6720 3261 - oi; 8203-0824 - 

tim;  

End: Av. Prof. Lineu Prestes, 580 – Bloco 14 – USP CEP: 05508-900 São Paulo SP 

Email: kaluce@usp.br 

 

VI – CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 

explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 

 

São Paulo, __________ de ________________________ de ___________. 

 

________________________________________      _____________________________ 

  Assinatura do sujeito de pesquisa/responsável                      Assinatura do pesquisador 

                                                                                                 

Para qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre aspectos éticos dessa pesquisa, 

favor entrar em contato com: Comitê de Ética em Pesquisas da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo – Av Prof Lineu Prestes, 580 - Bloco 13A – Butantã – 

São Paulo – CEP 05508-900, Telefone 3091-3677 – e-mail: cepfcf@usp.br 
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ANEXO IV 

 
 

Recordatório de 24 horas 
 

Nome:  _______________________________________________ Nº: ______ 
 

 

     REFEIÇÃO 

 

    ALIMENTOS 

QUANTIDADE  

(medida caseira) 

 

Café da manhã 

 

  

 

 

 

 

Lanche da manhã 

  

 

 

 

 

Almoço 

  

 

 

 

 

Lanche da tarde 

  

 

 

 

 

Jantar 

  

 

 

 

 

Ceia 
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