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1. Resumo  

INTRODUÇÃO: Crianças portadoras de tumores apresentam uma série de 

mudanças no metabolismo e utilização de macronutrientes, além de observar um 

aumento de citocinas pro-inflamatórias (TNF-alfa, IL6), PCR, resistência à insulina 

pela glicemia de jejum, IMC, circunferência de cintura (CC) e da RBP4. A caquexia e 

a síndrome metabólica são dois padrões também muito observados nestes 

pacientes. O uso do selênio, um micronutriente antioxidante, tem uma grande 

influencia no controle destas alterações desencadeadas ao longo do tratamento. O 

OBJETIVO do trabalho foi avaliar em crianças sob o tratamento quimioterápico os 

níveis de TNF-alfa, IL6, PCR, glicemia de jejum, IMC, CC e da RBP4 durante a 

suplementação com placebo e selênio. METODOS: Foram avaliadas 15 crianças 

portadoras de tumor solido e leucemia de 2 a 18 anos em um estudo randomizado 

duplo cego cruzado onde os pacientes receberam selênio por 180 dias e de placebo 

por mais 180 dias. RESULTADOS: Foram realizados ensaios imunoenzimaticos 

para a determinação de: PCR, IL6, TNF, Glicemia, RBP4 e avaliação antropométrica 

a cada 60 dias durante todo o protocolo. Discussão: Com a suplementação de 

selênio observamos que houve redução dos níveis de PCR, IL6, TNF, RBP4, 

Glicemia, IMC e CC. Após a utilização de placebo os níveis de RBP4, TNF, PCR, 

IMC, CC e IL6 mantiveram-se reduzidos porem os níveis de glicemia apresentaram 

elevação após 60 dias. Conclusão: Conseguimos observar um efeito positivo do 

uso do selênio durante o tratamento quimioterápico, com redução de parâmetros 

inflamatórios e dos associados a síndrome metabólica.  

 

 

Palavras-Chave: leucemia, selênio, RBP4, PCR. 



6 
 

1. Introdução  

 

As leucemias constituem o tipo de neoplasia mais comum em crianças 

menores de 15 anos, correspondendo a aproximadamente um terço de todas as 

neoplasias humanas. Entre elas, a Leucemia Linfocítica Aguda (LLA) é a mais 

comum. [Parkin-1988], resultante da produção descontrolada de blastos de 

características linfóide e no bloqueio da produção normal de glóbulos vermelhos, 

brancos e plaquetas ocorrendo em 75% a 80% dos casos [Paiva-2012]. 

O câncer, quando diagnosticado precocemente, apresenta grandes chances 

de cura, sendo que a terapia nutricional é fundamental para a recuperação, mesmo 

na existência de um prognóstico definitivo, atua na diminuição de complicações e na 

melhora da qualidade de vida. [Paiva-2012]. 

Os autores Daly et al (1979) demonstraram que a imunidade celular 

apresenta uma correlação direta e significativa com os parâmetros utilizados na 

avaliação dos índices nutricionais e que os pacientes com uma resposta imunológica 

deficiente apresentam uma frequência maior de desnutrição grave, níveis séricos de 

albumina baixos, linfopenia mais acentuada, resposta inferior ao tratamento 

quimioterápico e morbidade maior no período pós- transplante. Por outro lado, o 

próprio câncer promove uma condição de catabolismo no hospedeiro, que pode 

levar à caquexia, caracterizada por anorexia, perda de peso com degradação do 

tecido adiposo e proteico, atrofia muscular, ganho de água corporal, além de outras 

alterações metabólicas [Garófolo-2008]. 

Apesar de se observar diminuição do consumo de alimentos em pacientes 

com câncer, a anorexia não é capaz de explicar o estado de desnutrição em que 

alguns pacientes se encontram. Sugere-se que a energia requerida pela rápida 

divisão das células tumorais aumenta a demanda metabólica basal do hospedeiro 

em 20 a 90%. Segundo Humberstone (1988) o hipermetabolismo de fato ocorre, 

porém não em todos os pacientes (1/4 hipermetabólicos). Outros estudos [Borim-

2000] realizados com portadores de LLA, submetidos ou não ao transplante de 

medula óssea, demonstraram que os pacientes apresentam diminuição do consumo 

energético quando comparados a indivíduos saudáveis.  

Crianças portadoras de tumores apresentam uma série de mudanças no 

metabolismo e utilização de macronutrientes (proteínas, carboidratos e lipídios) que 
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diferem em grande parte, das alterações observadas em crianças desnutridas. 

Muitas destas alterações são impostas pelo próprio tumor (célula tumoral), porém, 

não de forma homogênea em todos os pacientes. Dependendo de fatores, como 

estado nutricional prévio, tamanho do tumor, tipo do tumor, protocolo quimioterápico 

empregado, as alterações metabólicas variam enormemente entre os diversos 

pacientes [Schattner-2009]. 

A produção de citocinas inflamatórias como o TNF alfa (Fator de Necrose 

Tumoral-alfa) e a IL-6 (Interleucina 6) costumam estar associadas à indução de 

estados de caquexia em pacientes portadores de algum tipo de tumor. Um dos 

papéis atribuídos ao excesso de produção de TNF e IL-6 seria o de inibir a ação da 

enzima lipoproteína lipase que levaria então, a um aumento da lipólise, a produção 

inadequada de insulina pelo pâncreas, fato que também aumenta a lipólise. Em 

modelos experimentais a neutralização do TNF é capaz de provocar aumento do 

tecido adiposo dos animais avaliados, bem como a infusão desta citocina mostrou 

ser determinante para a indução de estado de caquexia [Gelin-1991; Ling-1997].  

TNF-alfa é uma citocina pró-inflamatória muito potente e é altamente sobre 

expressa em tecido adiposo de pacientes obesos. TNF-alfa antagonismo funciona 

muito bem para tratar a artrite reumatóide, mas não foi capaz de tratar a resistência 

à insulina até o momento. Estudos utilizando terapias anti-TNF não mostram 

melhorias significativas na sensibilidade à insulina. [Cildir-2013] 

Conforme observado por Hardin [1993] e Falconer [1994] os pacientes 

portadores de leucemia, tem um aumento da produção de TNF (detectado através 

de avaliações séricas), o oposto do que se detectou em pacientes com tumores 

sólidos. As avaliações que objetivam averiguar o papel da IL-6 nas alterações 

metabólicas de pacientes portadores de algum tipo de câncer evidenciaram que os 

níveis desta citocina encontram-se elevados em relação aos indivíduos normais. 

Caso se identifique doença metastática e/ou comprometimento linfático estes níveis 

parecem subir ainda mais [Barton-2001; Cahlin-2000]. 

  A ingestão de alimentos é regulamentada no núcleo ventromedial do 

hipotálamo . Alguns modelos têm demonstrado que os neuropeptídeos como as 

citocinas pró-inflamatórias ( IL1A , IL- 1b , IL -6) liberadas pelo tecido tumoral , 

células do sistema imunológico e do estroma , TNF-alfa e GINF em combinação com 
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outros mediadores afetam a ingestão alimentar e o gasto energético , resultando na 

síndrome clínica de caquexia do câncer [Bauer-2011]. 

Alguns autores [Almaguer-1998] referem que o estado nutricional associado a 

várias condições, também podem influenciar tanto na toxicidade como na resposta 

ao tratamento, considerando, assim, o estado nutricional um fator prognóstico 

importante. Portanto é necessário estabelecer uma rotina para a avaliação 

nutricional, ao diagnóstico, e durante o tratamento de todos os pacientes de uma 

unidade de oncologia pediátrica, bem como, o acompanhamento nutricional 

realizado por profissional especializado, para prevenção ou intervenção terapêutica 

[Borim-2000]. 

Um outro quadro clinico muito observado em pacientes oncológicos é a 

dislipidemia caracterizada por concentrações anormais de lipídios ou lipoproteínas 

no sangue. Sabe-se que a dislipidemia é determinada por fatores genéticos e 

ambientais [Talmud-2000; De Franca-2004]. A dislipidemia esta envolvida dentro de 

um quadro chamado Síndrome Metabólica(SM) que é um agrupamento de múltiplas 

anormalidades metabólicas, incluindo a obesidade central, dislipidemia, aumento da 

pressão arterial, hiperglicemia e resistência à insulina. A SM desempenha um papel 

importante na origem das doenças metabólicas, incluindo as doenças 

cardiovasculares (DCV) e diabetes mellitus tipo 2. Vários mecanismos podem 

contribuir para o desenvolvimento de SM, incluindo uma produção anormal de 

proteínas secretadas por adipócitos (adipocitocinas), o estresse oxidativo e 

respostas pró-inflamatórias e pró-trombóticas [Liu-2014]. 

A Síndrome Metabólica surge como sequela dos tratamentos oncológicos, 

especialmente como consequência da quimioterapia e da radioterapia [Matias-2011]. 

Já a obesidade é uma complicação tardia do tratamento oncológico [Sklar-2000] e 

vários fatores parecem estar implicados no desenvolvimento de obesidade tais 

como, sexo feminino, predisposição genética, tratamento com glicocorticoides e 

irradiação tumoral [Oeffinger-2008; Miachon-2009]. 

Com isso mais recentemente, estabeleceu-se que o sobrepeso e a obesidade 

são fatores de risco para o câncer, mesmo em pacientes já fora de tratamento,  por 

provocar alterações no metabolismo e na função dos adipócitos. Acredita-se que a 

disfunção do tecido adiposo, como consequência da obesidade, desempenhe um 
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papel na carcinogênese por afetar a resistência à insulina e a produção de diversas 

adipocinas e citocinas inflamatórias. (Ettrich-2011) 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde o índice de massa corporal 

(IMC), é uma medida antropométrica amplamente utilizada em identificação de 

excesso de peso em crianças, adolescente e adulto. No entanto, pouco contribui 

para a determinação do tecido adiposo, não distingue a massa magra de massa 

gorda. Além disso o IMC pode não refletir a distribuição da gordura corporal, 

devendo-se utilizar outra medida antropométrica para tal avaliação (Ettrich-2011). 

O estado pró-inflamatório  característicos de pacientes com síndrome 

metabólica e obesidade é demonstrado muitas vezes pela elevação da Proteína C 

Reativa (PCR), de citocinas e da diminuição das adiponectinas que estão 

relacionadas com o aumento do colesterol e suas frações. E o estado pró-trombótico 

é caracterizado por níveis elevados de inibidor do ativador do plasminogéneo-1 (PAI-

1) que promovem a aterogénese observada nas dislipidemias [Grundy-2004].  

Proteína C-reativa (CRP) foi identificado em 1930 e foi subsequentemente 

considerada uma "proteína de fase aguda", um indicador precoce de doenças 

infecciosas ou inflamatórias. Desde a sua descoberta, a PCR tem sido estudada 

como um dispositivo de rastreio para a inflamação. Sintetizada pelos hepatócitos, 

em resposta a infecção ou inflamação dos tecidos, a produção de PCR é estimulada 

por citocinas, particularmente IL-6, IL-1, e fator de necrose tumoral[Clyne-1999]. 

A PCR está normalmente presente em baixas concentrações em soro, mas 

aumenta rapidamente e de forma dramática, em resposta a uma variedade de 

doenças infecciosas ou inflamatórias. Os níveis em indivíduos saudáveis são 

normalmente menos do que 10 mg / L. No entanto, em estados de doença, este 

nível aumenta rapidamente. Os níveis de PCR não são afetados pela anemia, 

policitemia, os níveis de proteína, a forma de glóbulos vermelhos, a idade do 

paciente, ou de gênero. [Clyne-1999] 

Outra síndrome observada é a Anorexia-Caquexia que é um estado 

metabólico complexo caracterizado por anorexia, fadiga, fraqueza, 

hipermetabolismo, perda de tecido adiposo e muscular, inflamação crónica e 

alterações metabólicas [Tisdale-2009]. Reflete a resposta do hospedeiro à presença 

do tumor e representa o extremo de um contínuo de perda ponderal na doença 

oncológica [Huhmann-2005.]. 
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A caquexia é caracterizada por uma profunda e progressiva perda de tecido 

magro e gordura corporal. Em jejum ou inanição prolongada, a perda de peso ocorre 

de forma gradual, com uma relativa manutenção da massa corporal magra, e gasto 

de gordura corporal, como uma fonte de energia, enquanto que na caquexia do 

câncer, há uma perda igual de gordura e músculo [Bauer-2011]. 

A perda de tecido adiposo em consequência desta síndrome pode gerar 

outros problemas já que se trata de um órgão endócrino ativo, que é capaz de 

secretar vários fatores, denominados adipocinas, dentre elas, destacam-se a 

Leptina, o TNF-α, a IL-6, o Inibidor de Plasminogênio Ativado-1 (PAI-1), a Resistina, 

a Adiponectina e a Proteína Transportadora de Retinol-4 (RBP4) [Wajchenberg-

2000; Vitkova. 2007].  

A depleção de tecido adiposo é comumente vista em pacientes que perderam 

peso. Uma das causas apontadas para a perda de peso é a diminuição de consumo 

alimentar, porém, há um desequilíbrio importante entre a lipólise e a lipogênese que 

não pode ser ignorado. Em geral não foi observada a diminuição da lipogênese, mas 

sim ao aumento da lipólise em consequência da resposta ao estresse pela doença, 

estímulo do córtex adrenal e elevação dos níveis de catecolaminas circulantes, 

resistência à insulina e liberação de fatores lipolíticos [Nitenberg-2000]. Outro fator 

que não deve ser perdido de vista é a produção de IL-6 que, quando elevada, 

determina aumento da lipólise, inibição da Lipoproteína Lipase, aumento da 

liberação de ácidos graxos livres e glicerol, redução da expressão do receptor de 

Insulina-1 e GLUT-4 nos tecidos adiposo e muscular [Volp-2010]. 

Em muitos pacientes observamos uma remodelação na estrutura da gordura 

corporal, por mais que estejam em um estado de caquexia. E sabe-se hoje que a 

massa de gordura abdominal (referida como obesidade central ou visceral) é um 

fator de risco potencial para o desenvolvimento de doenças, independente da 

gordura corporal total. A medida de CC reflete melhor o conteúdo de gordura 

visceral além de associar-se a gordura corporal total (Ettrich-2011). 

O tecido adiposo visceral, em comparação com o subcutâneo, é mais vascularizado 

e inervado, contém um maior número de células inflamatórias e imunológicas, menor 

capacidade de diferenciação dos pré-adipócitos e porcentagem maior de adipócitos 

grandes. Além disso, secreta diversas moléculas com ação pró-inflamatória que 

podem influenciar no desenvolvimento das doenças metabólicas, como a enzima 
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óxido nítrico sintase induzível (iNOS), a proteína C reativa (PCR), a molécula de 

adesão intercelular solúvel (sICAM), o angiotensinogênio, o inibidor do ativador do 

plasminogênio-1 (PAI-1), o fator de necrose tumoral-α (TNF-α), a interleucina-6 (IL-6) 

e a leptina. Sugere-se que a associação entre excesso de peso e câncer envolve 

alterações metabólicas e endócrinas, relacionadas com inflamação, estresse 

oxidativo (Ettrich-2011).  

Recentemente, uma elevação da proteína de ligação a retinol 4 (RBP4) , a 

qual é derivada de tecido adiposo, tem sido observada em animais e humanos 

resistente à insulina [Zhao-2012]. 

Um estudo realizado por Hermsdorff (2009) determinou que a concentração 

plasmática de RBP4, tem uma ligação direta com o processo inflamatório e com a 

resistência à insulina. As principais conclusões decorrentes do estudo apontam que 

existe importante associação entre a concentração de RBP4 com a ingestão 

dietética de antioxidante, fato que pode modular o estado inflamatório.   

Os estudos de Farjo (2012) demonstram que a RBP4 induz a inflamação em 

células humanas primárias endoteliais de capilares da retina (HRCEC) e células 

endoteliais da veia umbilical humana (HUVEC), estimulando a expressão de 

moléculas pró-inflamatórias envolvidas no recrutamento de leucócitos e a aderência 

ao endotélio, incluindo a molécula de adesão das células vasculares 1 (VCAM-1), 

molécula de adesão intercelular 1 (ICAM-1), selectina E, proteína quimiotática 1 de 

monócitos (MCP-1), e IL-6.  

A inflamação endotelial é iniciada pelas produções de moléculas pró-

inflamatórias, que servem como ancora de proteínas de adesão de leucócitos e 

fatores pró-inflamatórios, e a elevação dos níveis séricos RBP4 induz a expressão 

destes fatores pró-inflamatórios resultando em um aumento significativo na adesão 

de leucócitos. Além disso, foi estabelecido que a RBP4 induz a inflamação nas 

células endoteliais por um mecanismo novo que não está relacionado com o seu 

papel como transportador de retinóis e envolve a ativação da NADPH-oxidase e NF-

kB, duas moléculas de sinalização importantes que estão envolvidas na indução da 

inflamação [Shabrawey-2005.]. 

Uma vez que a ativação da NADPH oxidase, uma enzima que gera radical 

superóxido, é a principal fonte de estresse oxidativo em células endoteliais e 

contribui para a ativação de NF-kB, Frey et al.[2009] demonstram que a RBP4 ativa 
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NADPH oxidase como um mecanismo capaz de provocar o aumento do estresse 

oxidativo e a expressão de genes pró-inflamatórios [Farjo-2012.]. 

Além do que o NF-kB pode induzir a expressão de VCAM-1, ICAM-1, MCP-1, 

E-selectina, e IL-6, com os mesmos genes pró-inflamatórios induzidos pelos RBP4. 

Assim, a RBP4 induz genes pró-inflamatórios que podem ser mediados através da 

ativação de NF-kB. [Farjo-2012.] 

 

 

1.1. RBP4 e a Resistencia a Insulina  

 

A intolerância à glicose tem sido percebida com certa frequência em pacientes 

portadores de câncer. Os fatores que favorecem a intolerância a glicose e  a 

hiperglicemia compreendem um aumento da produção de glicose endógena, 

aumento da resistência à insulina e, possivelmente, a liberação inadequada de 

insulina [Kern-1988; Yoshokawa-2001]. Um fator importante que colabora fortemente 

para as alterações no metabolismo dos carboidratos em pacientes oncológicos é a 

alteração do turnover da glicose. Foi possível observar que pacientes com câncer 

em estágios iniciais apresentavam turnover da glicose semelhantes a indivíduos 

normais, enquanto que os pacientes portadores de estágios mais avançados 

apresentavam turnover muito mais elevado [Holroyde-1981; Shaw-1987].  

Níveis elevados de RBP4 correlacionam-se com a Resistência à Insulina (IR) 

e diabetes tipo 2 como parte da síndrome metabólica em diversos estudos clínicos 

[Tilg-2008]. Demonstrou-se que a IR pode estar associada a um estado de 

inflamação crônico de baixo grau, e vários mediadores liberados de vários tipos de 

células, incluindo células do sistema imunológico e adipócitos, foram identificados 

como responsáveis ou, parcialmente responsáveis pelo desenvolvimento da RI, 

entre eles estão o TNF-alfa, a IL-1, a IL-6 e várias adipocinas [Tilg-2008.]. Vale 

ressaltar que a Diabetes tipo 2 é causado pela resistência à ação da insulina em 

vários tecidos, acompanhado de insuficiência das células beta pancreáticas na 

compensação da secreção de insulina aumentada [Kahn-1998]. 

 A superexpressão de RBP4 ou injeção de RBP4 recombinante no organismo 

é capaz de provocar IR [Yang-2005]. Portanto, reduzindo os níveis de RBP4 

poderíamos ter uma estratégia interessante para o tratamento de indivíduos com 
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diabetes tipo 2 [Stefan-2007; Haider-2007]. Timothy et al [2006] propuseram que os 

níveis de RBP4 estão correlacionados com a magnitude da resistência à insulina e 

fatores de risco cardiovascular de modo que uma intervenção terapêutica visando à 

melhora da sensibilidade à insulina está associada a uma redução dos níveis de 

soro RBP4. 

Logo em indivíduos que apresentaram um maior consumo de selênio, é 

possível observar as concentrações plasmáticas de RBP4 significativamente mais 

baixas, com consequente melhora da resistência à insulina [Hermsdorff-2009]. 

 

 

1.2.  Selênio X RBP4 X Estado Inflamatório 

 

Graças a estudos experimentais realizados em animais por Liebig [1842], 

Chossat [1914] e Boussingalt [1957] foi possível demonstrar o caráter essencial de 

nutrientes minerais como cálcio, fósforo, sódio, cloro e ferro. Atualmente inúmeros 

trabalhos na literatura científica apontam o papel desses elementos minerais bem 

como de outros a exemplo do selênio, cobre, e zinco, para a manutenção da saúde 

de animais e de humanos, em consequência, principalmente, aos efeitos 

imunomoduladores desses compostos [Hardin-1993]. 

O zinco e o selênio apresentam importante papel imunomodulador. As 

deficiências de selênio estão, frequentemente, associadas à diminuição da 

resistência à infecção, da síntese de anticorpos, da proliferação de linfócitos, 

secreção de citocinas além de aumentar sensivelmente a tumorigênese [Burk-1993]. 

Da mesma maneira, ingestão diminuída de zinco é capaz de afetar o peso do timo e 

as funções dos linfócitos T avaliadas através da resposta linfoproliferativa a 

diferentes mitógenos. De acordo com Saha e colaboradores [Saha-1992], a 

suplementação nutricional tanto de selênio como de zinco é capaz de estimular 

diversos parâmetros imunológicos bem como aumentar a susceptibilidade celular ao 

mecanismo da apoptose. E Talcott e colaboradores [Talcott-1984], verificaram que a 

suplementação de selênio reforça a atividade de resposta da Natural Killer (NK), em 

ratos. E formas metiladas de selênio exercem efeito quimiopreventivo em células 

tumorais, in vitro, através da indução da apoptose e do sequestramento do ciclo 
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celular [Talcott-1984]. O selênio afeta o desenvolvimento e a expressão de células 

mediadoras de resposta imunológica voltada para células malignas. 

Atualmente, alguns autores acreditam que o estresse oxidativo causado pela 

terapia antineoplásica é o principal responsável na patogênese da toxicidade dos 

tecidos e falência de órgãos, podendo ser influenciado pelas condições nutricionais 

prévias e, provavelmente, pela terapia antioxidante instituída. Entre os nutrientes de 

maior importância na defesa antioxidante se encontram a vitamina A, vitamina E, 

beta-caroteno e selênio, que protegem o organismo do ataque dos radicais livres. A 

perda dessas propriedades pode aumentar a suscetibilidade aos danos do estresse 

oxidativo, aumentando o risco de doenças [Garófolo- 2003]. 

O conhecimento bioquímico acerca do selênio tem crescido de forma 

exponencial nos últimos anos a partir da identificação de várias selenoenzimas com 

largo potencial catalítico e com a elucidação dos eventos chave da biossíntese das 

selenoproteínas. Várias selenoproteínas foram caracterizadas, em animais, e suas 

atividades enzimáticas descritas. Apesar disto, as funções bioquímicas de várias 

selenoproteínas ainda não foram bem esclarecidas [Burk-1993]. As principais 

funções atribuídas ao selênio são: a) função antioxidante, b) participação na 

conversão de T4 em T3, c) proteção contra a ação nociva de metais pesados e 

xenobióticos, d) prevenção contra doenças crônicas e e) aumento das funções 

imunológicas [Cozzolino-2007]. 

A glutationa é um tripeptídeo (glutamina-cisteína-glicina), que na forma 

reduzida é abreviada como GSH e, quando na forma oxidada, é abreviada por 

GSSG. O selênio está presente na subunidade ativa da GSH-Px como 

selenocisteína. A GSH se torna ativa após reduzir o selênio e reagir com H2O2. 

Portanto, a atividade da GSH é dependente de selênio. Por meio da enzima GSH-

Px, a GSH é oxidada à GSSG, removendo as espécies reativas de oxigênio 

(peróxido de hidrogênio). Por meio da glutationa redutase a GSSG é reduzida, 

reciclando a GSH [Garófolo- 2003]. 

Quatro diferentes glutationas peroxidase contendo selênio, foram 

caracterizadas [Burk-1997; Ursini-1985]. A glutationa peroxidase celular, GSHPx-1, é 

o membro mais abundante do grupo e está presente em todas as células. A GSHPx-

2 é também uma enzima celular encontrada, predominantemente, no tecido do trato 

gastrointestinal; a glutationa peroxidase extracelular GSHPx-3 está presente no 
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plasma e no leite [Ursini-1985] e a hidroperóxido fosfolipídio glutationa peroxidase 

GSHPx-4 está presente no interior das células e difere, em diversos aspectos, dos 

outros membros do grupo [Ursini-1985]. 

 As glutationa peroxidases têm a capacidade de catabolizar peróxidos de 

hidrogênio e hidroperóxidos, funcionando assim como “enzimas antioxidantes”. Tem-

se considerado, portanto, que as glutationas protegem as células da ação das 

moléculas oxidantes, entretanto, muitas moléculas oxidantes possuem funções no 

metabolismo celular através da regulação das vias de sinalização intracelular. Dessa 

maneira, as glutationa peroxidases interferem no metabolismo celular uma vez que 

alteram as concentrações de moléculas oxidantes intracelulares responsáveis pela 

sinalização intracelular em cascata (Ex: Nuclear Factor B ou NF-B) [Burk-1997; 

Ursini-1985]. 

Os radicais livres geram peróxidos, particularmente nas membranas celulares e 

essas espécies são substratos orgânicos para a GSH-Px. Várias drogas 

quimioterápicas, bem como a radioterapia, desempenham ação sobre a destruição 

tumoral por meio da formação de radicais livres de oxigênio, além disso, a resposta 

inflamatória que está associada com diversas doenças e estímulos pode induzir à 

formação de radicais livres [Garófolo- 2003]. 

 Em determinadas circunstâncias, como na desnutrição, essa enzima (GSH-

Px) sofre diminuição dos seus níveis, e a deficiência de selênio, por outro lado, 

reduz sua atividade. Como resultado dessas alterações ocorrerá uma remoção 

ineficiente de peróxidos orgânicos, os quais serão degradados para formar produtos 

de aldeído mais tóxicos. Tais espécies são conhecidamente aquelas que causam 

maior dano [Garófolo- 2003]. 

A família de selenoenzimas da tioredoxina redutase (TrxRs) é também capaz 

de degradar hidroperóxidos, como demonstrado pela redução de peróxido de 

hidrogênio e hidroperóxidos de lipídios pela TrxR da placenta humana. A TrxR 

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

também reduzir outros substratos, como a vitamina C. A tioredoxina catalisa a 

redução de proteínas dissulfitos e está envolvida em inúmeros processos vitais, 

como a síntese de DNA e a regulação da apoptose. Todas as três isoenzimas TrxR 

humanas contêm um resíduo de selenocisteína essencial no seu carbono-terminal: a 

TrxR-1 citosólica, TrxR-2 mitocondrial e a TrxR-3 glutationa/tioredoxina redutase 
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específica de testículo. Independente da redução direta de hidroperóxidos, TrxRs 

estão envolvidas na proteção contra espécies reativas de oxigênio por meio do 

controle do estado redox efetuado pela tioredoxina. Portanto, a tioredoxina reduzida 

pode servir como um doador de elétrons de hidrogênio de inúmeras enzimas 

antioxidantes intra e extracelulares: tioredoxina reduz muitas peroxiredoxinas 

oxidadadas [Almondes-2010]. 

A Tiorredoxina desempenha ainda um papel importante na viabilidade celular 

a ativação e proliferação, é a principal proteína de redução para muitos alvos, 

incluindo ribonucleótido redutase, essencial para a síntese de DNA. É também 

necessária para a interação entre transferrina mRNA do receptor e da resposta de 

ferro, elemento de ligação de proteína, que serve para promover a proliferação 

celular. Além disso, a tiorredoxina regula a atividade dos fatores de transcrição 

incluindo fator nuclear-kB, TFIIIC, BZLF1, e receptor de glucocorticóide. Além disso, 

vários relatos têm demonstrado que células transfetadas com tiorredoxina são mais 

resistentes a fármacos anticancerígenos que são as células de controle. Por outro 

lado, células anti-sentido-transfetadas tornam-se sensíveis novamente para os 

mesmos agentes [Shao-2001]. 

O fator de transcrição NF-kB tem ação descrita em diversas células que 

compõem os organismos complexos, apresentando uma gama de ação superior a 

todos os fatores de transcrição até então caracterizados. Essa superioridade deve-

se aos variados estímulos que o ativam, bem como aos inúmeros genes e 

fenômenos que o NF-kB regula.  Entre esses estímulos estão os neurotransmissores 

(tais como o glutamato), neurotrofinas, proteínas neurotóxicas (como a b-amilóide), 

citocinas (interleucina-1 e fator de necrose tumoral), glicocorticoides, ésteres de 

forbol, peptídeo natriurético atrial, ceramidas, produtos provenientes de vírus e 

bactérias, irradiação ultravioleta, produtos de reações de enzimas (como a óxido 

nítrico síntese induzível e a ciclo oxigenasse tipo 2). Independente do estímulo 

parece haver participação de espécies reativas de oxigênio (estresse oxidativo) e o 

aumento de cálcio intracelular para a ativação do NF-kB [Glezer-2000]. 

Quando não estimulado, o fator NF-kB encontra-se no citoplasma ligado a 

uma proteína inibitória: o IkB. Esse complexo impede a translocação do NF-kB para 

o núcleo. Assim, a fosforilação e a degradação do IkB são necessárias para que 

ocorra a translocação.  
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Citocinas Inflamatórias como a Interleucina 1β (IL-1β), IL-6 e TNFα são 

capazes de induzir a ativação de NF- kB, aumentar a expressão de moléculas de 

Adesão e a quimiotaxia de células inflamatórias através da agregação destas ao 

endotélio vascular. Alguns estudos [Brigelius-1997; Brigelius-2004] têm atribuído ao 

selênio um importante papel anti-inflamatório capaz de controlar, por exemplo, a 

ativação do NF- kB induzido pela IL-1. Os referidos estudos demonstraram que, 

através da expressão de glutationa é possível prevenir a ativação do fator nuclear 

com consequente diminuição da ativação da óxido-nítrico sintetaze. Estes eventos 

sequenciais são, em parte, responsáveis pela morte celular desencadeada em 

consequência ao processo inflamatório que costuma se instalar durante a resposta 

imune antitumoral e induzida pelo uso de drogas quimioterápicas. Desta forma, 

controlar a ativação dos fatores nucleares e a produção de radicais oxidativos 

poderia promover um efeito benéfico sobre o organismo afetado.  

Estudos [Volp-2010; Sakr-2007] tem demonstrado a importância do selênio no 

controle das alterações metabólicas e imunológicas observada em pacientes com 

síndrome metabólica e sepse. De acordo com estes autores, o aumento da 

biodisponibilidade de selênio é capaz de provocar o controle de uma série de vias 

metabólicas associadas ao processo inflamatório capaz de levar alguns pacientes à 

falha múltipla de órgãos e descompensação de Síndrome Metabólica (caracterizada 

pela associação de fatores de risco para as doenças cardiovasculares, vasculares 

periféricas e diabetes). Vale ressaltar que em ambos os estudos, os autores 

observaram que a ação controladora do selênio é dependente da concentração 

empregada e, principalmente do tempo de suplementação.  

Um estudo revelou que a ingestão de um nutriente com impacto sobre o 

estresse oxidativo, tal como selênio, pode modular as concentrações RBP4.  Os 

resultados sugerem que os valores plasmáticos de RBP4 podem ser uma ferramenta 

valiosa para examinar o potencial de nutrientes na interação com a inflamação já 

que a ingestão de selênio foi inversamente associada com a concentração RBP4 

[Hermsdorff-2009]. 

Os níveis de RBP4 encontram-se elevados em indivíduos obesos em 

comparação com peso normal e apresentam uma correlação positiva com alguns 

marcadores metabólicos e inflamatórios, tais como o colesterol total do soro [Lee-

2007, Yoshida-2006], LDL, e triacilgliceróis [Jia-2007], com a proteína C-reativa 
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(PCR) e concentrações IL-6 [Balagopal-2007]. A relação entre concentração de 

RBP4 e variáveis clínicas não foram correlacionadas significativamente com as 

variáveis antropométricas e de composição corporal ou com variáveis clínicas e 

bioquímicas. Apenas as concentrações de triglicérides foram positiva e 

significativamente correlacionada com a concentração RBP4. As correlações 

realizadas entre valores RBP4 e nutrientes, apresentou uma correlação negativa e 

significativa com a ingestão diária de selênio e as concentrações de RBP4, mas uma 

correlação positiva e significativa com ingestão diária de vitamina A. Indivíduos que 

apresentaram um maior consumo de selênio, a concentração plasmática RBP4 foi 

significativamente mais baixa [Hermsdorff-2009]. 

Em um estudo, a suplementação de macrófagos com selênio levou a uma 

diminuição na expressão de dois genes pró-inflamatórios importantes, ciclo-

oxigenase-2 e TNF-α, sugerindo assim, parece haver um efeito anti-inflamatório do 

selênio que, provavelmente ocorre, através da regulação de fator de transcrição 

[Vunta H, et al]. Assim, sugere-se que RBP4 parece ser modulada por este 

micronutriente, assim como outros marcadores pró-inflamatório [Hermsdorff-2009]. 

 

2. Justificativa  

Levando-se em consideração o que foi exposto parece lógico que, através do 

controle da produção de IL-6, TNF alfa, IL-1, PCR e RBP4, a administração de 

selênio seria capaz de prevenir uma série de alterações metabólicas que são 

observadas em pacientes portadores de câncer, a semelhança de portadores de 

sepse e Síndrome Metabólica. Dentre os efeitos benéficos observados destacamos: 

1. Diminuição da oxidação lipídica dos ácidos graxos livres. 

2. Reversão da lipólise 

3. Reversão da inibição da Lipoproteína Lípase. 

4. Aumento da captação de glicose pelo receptor GLUT-4. 

5. Diminuição da expressão de moléculas de adesão TNF induzidas (ICAM-1, 

VCAM-1, E-Selectina). 

6. Diminuição dos níveis de Triacilglicerol e LDL. 

7. Redução dos níveis de RBP4 

 

 



19 
 

3. Objetivo 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

 O objetivo do estudo é avaliar os níveis de IL-6, TNF-α, RBP-4, PCR e 

glicemia de jejum em pacientes portadores de câncer durante a suplementação com 

selênio.  

 

3.2. Objetivos secundários 

 

1. Relacionar os níveis das citocinas inflamatórias com os níveis glicêmicos 

dos pacientes 

2. Relacionar os níveis de RBP-4 com os níveis glicêmicos dos pacientes 

3. Avaliar IMC e Circunferência de cintura dos pacientes em relação ao 

estado inflamatório e a suplementação de selênio.  
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4. Métodos 

 

4.1. Descrição do Estudo: 

 

Este estudo envolve um ensaio clínico de fase II randomizado, duplo cego 

com cruzamento de grupos (selênio versus placebo) para crianças portadoras de 

leucemias e tumores sólidos. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética com o 

número CAAE - 0103.0.290.000. 

 Os pacientes do ambulatório de oncologia infantil da disciplina de oncologia 

da Faculdade de Medicina do ABC, Santo André foram selecionados para participar 

do presente estudo pela avaliação clínica da equipe de oncologistas pediátricos 

chefiada pelo Prof. Dr. Jairo Cartun.  

Pacientes elegíveis para o estudos foram crianças, de 2 a 18 anos, 

portadoras de Leucemia de qualquer fenótipo (L1, L2 ou L3), de Alto Risco (AR) ou 

Baixo Risco (BR), e tumores sólidos de ambos os sexos, que já tenham sido 

submetidas ao tratamento antineoplásico de indução e consolidação e que tenham 

entrado na fase de manutenção do tratamento (fase na qual os pacientes são 

submetidos à terapêutica antineoplásica semanal com metotrexato e purinetol). 

 Foram excluídos do estudo os indivíduos que tiverem diagnóstico prévio de 

imunodeficiência primária ou que não apresentaram aderência ao tratamento 

proposto (quebra do protocolo). Foram avaliadas, no total, 13 crianças divididas em 

2 grupos: Grupo I e Grupo II. 

 O estudo randomizado, duplo-cego foi conduzido da seguinte maneira: 

durante a terapia antineoplásica (de indução ou de manutenção), o paciente foi 

submetido à coleta de material biológico (10 mL de sangue com anticoagulante 

EDTA-ácido etilenodiamino tetra-acético e 20 mL de sangue em tubo sem 

anticoagulante) para realização de exames antes da suplementação com selênio ou 

placebo (D1). 

  Um dos grupos, o Grupo I, recebeu suplemento diário de selênio por 120 dias. 

A dosagem de selênio administrada é proporcional ao peso do paciente de forma a 

mantermos uma ingestão que ficou entre 1,5 a 2 microgramas de selênio por 

quilograma de peso do paciente por dia (µg/Kg de peso/dia). Essa suplementação 
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não atingiu a dose tóxica e foi utilizada com o mesmo intervalo em estudos descritos 

em adultos (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Limites de ingestão alimentar de referencia, ingestão toxica e 

suplementação usada para Selênio. 

Idade 
Ingestão alimentar de 

referência* 

Suplementação de 

80% a ser dispensada 

Ingestão 

tóxica** 

0 a 6 meses 15 27 45 

7 a 12 meses 20 36 60 

 1 a 3 anos 20 36 90 

4 a 8 anos 30 54 150 

9 a 13 anos 40 72 280 

14 a 18 anos 55 100 400 

≥ 19 anos 55 100 400 

*Fonte: OMS/ **Fonte: Institute of Medicine/Food Nutricion board, US National 

Academy of Sciences. DRIs for Selenium.Wansshinton DC: 2000 (com autorização). 

  

O Grupo II, recebeu diariamente cápsulas de placebo (glicina e amido) por 

120 dias. Foram utilizadas cápsulas idênticas às de selênio.  

  Novas amostras de sangue periférico foram colhidas no intervalo de 60(D60) 

dias e 120 dias (D120) após o inicio da suplementação, de todos os pacientes dos 

dois grupos, cada grupo passou por um intervalo (washout) de 7 dias (D120-D127) 

para que não houvesse carryover effect da substância utilizada no período anterior 

sobre a nova substância que será utilizada pelos próximos 120 dias. Os pacientes 

do Grupo I, que receberam selênio nos primeiros 120 dias, receberam placebo para 

os 120 dias (D128-D248) seguintes, e os pacientes do Grupo II, que receberam 

placebo nos primeiros 120 dias, receberam selênio para os 120 dias (D128-D248) 

seguintes, segundo o esquema mostrado na figura 2. Na nova fase, outras amostras 

foram coletadas com 60(D187) e com 120(D247) dias após o uso da nova 

substancia suplementada. Tanto as cápsulas de placebo como de selênio foram 

fornecidas pela Farmacêutica da Farmácia do serviço de Oncologia da Faculdade de 

Medicina do ABC, a fim de controle do selênio dispensado. 
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Figura 1- Esquema do estudo. 

 

Os exames realizados em D1, D60, D120, D187 e D247 foram: citocinas 

inflamatórias (IL-6 e TNF), PCR, RBP-4 e glicemia jejum. O endpoint primário do 

estudo foi o final da suplementação dos pacientes (D247).  

 

5. Metodologia: 

 

Para atingir esses objetivos específicos citaremos a seguir os meios e 

métodos para superá-los:  

 

5.1. Avaliação Laboratorial 

 

As amostras obtidas de acordo com o protocolo supracitado foram 

preparadas para as análises bioquímicas (PCR, IL6, TNF-α, glicemia jejum, e RBP4) 

que foram realizadas no laboratório de analises clinicas da Faculdade de Medicina 

do ABC.  

As dosagens de TNFα foram realizadas com o kit TNFα-Siemens. As 

dosagens de PCR foram realizadas com o kit immulite high sensitivity CRP-Siemens. 

As dosagens de IL-6 foram realizadas com o kit o immulite IL-6- Siemens. Todos 

acima citados realizados em um ensaio quimioluminescente no equipamento 

IMMULITE 1000 da Wiemer. As dosagens de glicose foram realizadas com o kit o 

ELITech Clinical Systems SAS- Glucose PAP SL em um ensaio calorimétrico 

enzimático com o equipamento Flexor EL-200 Elitech Clinical Systems. As dosagens 

de RBP-4 foram realizadas com o o kit Human retinol binding protein 4 (RBP4) da 
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CUSABIO BIOTECH em um ensaio imunoenzimatico com o equipamento  Labotech 

Biochem Immuno Systems.  

 

 

 

5.2. Avaliação antropométrica 

Para aferir a circunferência da cintura (CC), foi utilizada uma fita métrica flexível e  

com precisão de 01mm. A CC foi realizada no ponto médio entre a borda inferior da 

última costela e a crista ilíaca. 

O calculo do IMC foi realizado pela formula básica de peso(kg) / altura(cm)². A altura 

e o peso foram medidos em uma balança calibrada tipo mecânica antropométrica.  

 

5.3. Analise Estatística  

 

A analise estatística será feita pelo Mann Whitney, utilizando o valor de p< 

0,05 para determinar significância, R², e Sperman. Será empregada pelo softwares 

Prisma 3.0. 
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6. Resultados  

  

De Janeiro de 2013 a Março de 2014, 20 pacientes foram convidados a participar do 

protocolo de suplementação e esclarecidos quanto aos benefícios propostos e 

ausência de riscos para os pacientes. Do total de pacientes que aderiram ao 

protocolo (19), 03 pacientes foram a óbito e 02 pacientes decidiram deixar o estudo, 

dessa forma, foram avaliados 15 pacientes dos quais, 7 eram meninas e 8 eram 

meninos. Com relação à patologia, 9 pacientes eram portadores de leucemia e 6 de 

tumores sólidos. 

 

Tabela 2: Caracterização da população segundo o tipo de tumor  

 

 População 

Tipo de Tumor  Feminina (46,6%) Masculino (53,3%) 

Leucemia Linfoide Aguda  14,28% 75% 

Leucemia Mieloide Aguda 28,57% 0% 

Osteosarcoma 14,28% 0% 

Neuroblastoma  28,57% 12,5% 

Rabdomiosarcoma  0% 12,5% 

Carcinoma supra renal 14,28% 0% 

 

6.1  AVALIAÇÃO DA GLICEMIA DE JEJUM 

 

Foram avaliados os níveis glicêmicos dos pacientes, no inicio da suplementação e 

ao longo do protocolo. No D1 da suplementação 60% dos pacientes estavam com os 

níveis acima do nível considerado normal (99 mg/dL). Durante a suplementação com 

selênio foi possível observar que 86,6% dos pacientes apresentaram redução dos 

níveis glicêmicos, mais estre estes 35% ainda estavam acima do recomendado. E 

53,84% aumentaram os níveis com o uso de placebo.  

Como pode ser observado na tabela 3, a mediana dos níveis glicêmicos em D1 

esteve acima de 100 mg/dl, ou seja, acima da recomendação adequada, em S1 e S2 

(S1: 60 dias com o uso da suplementação selênio, S2:120 dias com o uso da 

suplementação selênio) observamos a redução da mediana para um nível, abaixo de  
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99 mg/dl e em P1 e P2 (P1:60 dias com o uso da suplementação placebo, P2: 120 

dias com o uso da suplementação placebo)  observamos um pequeno aumento nas 

medianas porem ainda se mantendo abaixo de 100 mg/dl estando dentro do que é 

recomendado.  

Temos resultados significativos entre o D1 e a primeira suplementação de selênio 

(S1) no qual obtivemos um P value= 0,0465, na continuação da suplementação não 

houve significância mais percebemos a manutenção do nível da mediana.  Entre a 

suplementação de selênio (S1/S2) e placebo (P1/P2) não temos diferença 

significativa, mais observamos uma diferença na dispersão dos valores no gráfico, 

em placebo temos mais pacientes com os valores mais elevados.  

 

6.2 DOSAGEM DOS NÍVEIS DE RBP-4 

 

Foram avaliados os níveis da RBP4 em todos os pacientes, e podemos observar na 

Tabela 3 uma redução dos valores após a suplementação com selênio. No inicio 

(D1) encontramos uma mediana no nível de aproximadamente 20 mg/dl, e após o 

uso do selênio (S1/S2) vemos uma mediana no nível de 15 mg/dl tendo então uma 

boa redução. Apesar desta redução não tivemos significância positiva mais houve 

uma queda importante no P value da primeira suplementação em relação a segunda 

(P value em D1/S1 = 0,0746/ P value em D1/S2 =0,0538). Com a utilização do 

placebo vemos uma manutenção dos valores das medianas mais uma maior 

dispersão dos resultados, tendo mais pacientes com níveis mais altos.  

Não houve correlação com o tipo de tumor e os níveis da RBP4, e por terem poucos 

estudos envolvendo esta proteína não se tem ponto de corte definidos pela 

literatura. 

 

Tabela 3 – Glicemia e RBP4 na suplementação 
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 Valor de referencia Glicemia de jejum: Limite 99 ml/dl (Laboratório de analises 

clinicas da Faculdade de Medicina do ABC) 

 

6.3 DOSAGEM DE CITOCINAS  

 

Foram avaliadas duas citocinas inflamatórias a IL-6 e a TNF-alfa, e ambas reduziram 

seus níveis após o uso da suplementação de selênio. Em D1, inicio da 

suplementação, temos em IL-6 13,3% dos pacientes com seus níveis acima do 

indicado, e em TNF-alfa 20% dos pacientes também acima dos limites 

recomendados. Após 120 dias com o uso de selênio observamos que 40% dos 

pacientes reduziram os níveis de IL-6, entrando todos na faixa de normalidade. Em 

TNF-alfa nas mesmas condições 100% dos pacientes entram na faixa de 

normalidade indicada, e após a retirada de selênio 26,6% tiveram aumento dos 

níveis de TNF-alfa.   

Como observado na Tabela 4 às medianas de TNF-alfa com a suplementação de 

selênio (S1/S2) sofreram um pequeno aumento, porem houve uma diminuição na 
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dispersão de valores, ou seja, temos menos pacientes com seus valores acima da 

mediana. Com a utilização do placebo observamos uma redução das medianas e 

um aumento do numero de paciente com os níveis aumentados, percebendo uma 

influencia direta do selênio nos valores desta citocina. Apesar disto não obtivemos 

diferença significativa do TNF com o selênio e o placebo.   

 

Tabela 4 - Níveis de TNF-alfa  

 

Valores de referencias: até 8,1pg/mL (kit IMMULITE TNF-α) 

 

Na Tabela 5 podemos observar os resultados da citocina IL-6 em todas as 

suplementações, e notar que houve uma manutenção na posição das medianas  

durante os quatro períodos da suplementação. Porem temos uma redução positiva 

dos valores encontrados em selênio (S1/S2) e em placebo (P1/P2) podendo ser 

observada pela dispersão dos pontos nas duas suplementações.  Tivemos que foi 

significativa a mudança entre a segunda suplementação de selênio e a segunda de 
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placebo nos mostrando um P value de 0,0271, demostrando que o selênio tem 

ligação positiva com os valores de IL-6.  

 

Tabela 5- Níveis de IL-6 

 

Valores de referencias: até 5,9 pg/mL (kit IMMULITE IL-6) 

 

6.4  AVALIAÇÃO DE PCR  

 

Foram feitas analise da Proteína C Reativa (PCR), que no inicio da suplementação 

se encontrava elevada em 100% dos pacientes e após o uso da suplementação de 

selênio observamos a redução dos seus níveis. Após 120 dias de uso de selênio 

temos 53,3% dos pacientes com redução dos valores de PCR, com 20% deles 

entrando na faixa de normalidade. Com o uso da suplementação placebo temos 

33,3% com aumentos dos níveis de PCR. 

Podemos observar na Tabela 6 uma queda importante na mediana de PCR após a 

suplementação de selênio e com o uso do placebo esta mediana mante seus níveis, 
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aumentando apenas o numero pacientes com os valores acima da mediana em 

relação ao grupo do selênio. 

Tivemos significância positiva nos valores de D1 em relação ao P1/P2 mostrando 

um P value de 0,0108/0,0264 respectivamente.  No grupo D1 em relação a S1/S2  

não tivemos diferença significativa mais observamos a queda na mediana e a queda 

de P value ( 0,1152 para 0,0736).  

 

Tabela 6- Níveis de PCR  

 

Valores de referencias: <3,0 ml/L (kit IMMULITE PCR) 

 

6.5  ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E CIRCUNFERÊNCIA DE CINTURA.   

 

Foram analisados de todo o paciente, índice de massa corporal (IMC) e 

circunferência de cintura (CC) durante todo o protocolo de suplementação.  

Observamos que após o uso de suplementação com selênio por 120 dias (S1/S2) 

obtivemos uma redução dos valores de IMC em 33,3% dos pacientes estudados. E 
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no parâmetro CC tivemos 40% dos pacientes com suas medidas reduzidas. Com o 

uso do placebo em ambos os casos os níveis continuaram a diminuir porem sem 

grandes alterações.  

Podemos analisar pela Tabela 7 que as medianas do IMC diminuem levemente no 

período do uso de selênio, e após isso se mantem praticamente constante na 

suplementação com placebo. Não obtivemos diferença significativa do IMC em 

relação à suplementação em nenhuma das etapas do protocolo.  

 

Também na Tabela 7 podemos ver os valores de CC de todos os pacientes. E 

vemos uma queda na mediana após o uso da suplementação com selênio e um 

pequeno aumento com o uso do placebo. Neste parâmetro não vemos diferença na 

dispersão dos pontos em relação à suplementação. Obtivemos diferença 

significativa apenas na relação D1 com P2 na qual obtivemos P value de <0,0001.  

 

Tabela 7- Valores de IMC e CC.  
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7. Discussão  

 

A proteína ligante de retinol 4 (RBP-4) tem sido considerada por alguns autores 

como um marcador de risco para as doenças cardiovasculares. Entretanto existem 

poucos trabalhos que avaliam o perfil desta proteína na população pediátrica. Sabe-

se que a RBP-4 esta relacionada com a resistência a insulina [Castro-2010]. 

O fígado é responsável pela maior expressão de RBP4, entretanto, a segunda maior 

expressão desta proteína fica por conta do tecido adiposo [Comucci-2012]. 

No presente estudo foram analisadas as concentrações de RBP4 em resposta a 

suplementação de selênio, e foi observado um aumento nos níveis séricos de RBP4 

após o uso de selênio diário. Não houve diferença no aumento dos nos níveis de 

RBP4 de pacientes com leucemia comparada com os de tumor sólido.    

O estudo de Volp (2010) demonstra que as concentrações de RBP4 apresentaram 

uma correlação negativa estaticamente significativa com a ingestão diária de 

selênio. 

Outro estudo apresenta os níveis elevados de RBP4 relacionados com a renda 

familiar. Em escolares com renda menor que um salário mínimo foi encontrado 

níveis séricos significativamente maiores quando comparado com aqueles que 

viviam com uma renda maior. Isso pode estar relacionado com a expressão 

diferencial da RBP4 e do seu gene que estão associados com a adipogênese 

[Castro-2010].  

Castro (2010) demonstra que níveis aumentados de RBP4 influenciam a 

homeostase da glicose no fígado e, como consequência o transporte e o 

fornecimento da glicose para os tecidos periféricos ficariam prejudicados, com isso 

alterações metabólicas podem estar presentes em indivíduos com RBP4 

aumentada. 

Um fator derivado de células de gordura, como a RBP4, pode prejudicar a 

sensibilidade à insulina em todo o corpo. RBP4 se junta a uma lista crescente de 

peptídeos derivados de gordura que modulam a homeostase da glicose [Muoio-

2005].  

A RBP4 esta envolvida na redução da sensibilidade periférica e hepática a insulina 

por favorecer a gliconeogênese hepática. Desta forma tem sido proposto um elo 

entre a resistência insulina e concentrações séricas elevadas de RBP4 [Volp-2010]. 
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Entretanto sabe-se que a concentração sanguínea da RBP4 e do seu RNA 

mensageiro no tecido adiposo não são os mesmos em todos os modelos de 

resistência à insulina [Castro-2010].  

De acordo com os resultados deste estudo a RBP4 apresentou uma relação com a 

glicemia de jejum, na qual quando os níveis de RBP4 aumentam os níveis de 

glicemia de jejum diminuem, inclusive com o uso da suplementação, isso ocorreu 

tanto nos paciente com leucemia como nos com tumores sólidos. 

Bose (2012) em um estudo com 285 pessoas demonstra que níveis elevados de 

RBP4 foram observados em grupos de alto risco de desenvolvimento de diabetes 

(histórico familiar), quando comparado ao grupo controle. Isso indica o seu potencial 

papel na iniciação e propagação do diabetes e síndrome metabólica.  

No estudo de Amélio (2011) com doze pacientes sendo seis controles, ele relata que 

indivíduos com resistência a insulina também apresentaram níveis plasmáticos de 

RBP4 superiores.  

Trabalhos menos recentes sugerem que em humanos os níveis séricos elevados de 

RBP4 estão associados com a gravidade da resistência à insulina, diabetes tipo 2, 

obesidade e síndrome metabólica [Comucci-2012]. 

No presente estudo a RBP4 não teve correlação significativa com nenhum dos 

outros parâmetros analisados (Glicemia, TNF, IL6, PCR, IMC, CC). Porem mesmo 

não tendo correlação obtivemos valores de Sperman negativos quando relacionado 

com a glicemia, PCR, IL6 e TNF indicando uma possível relação inversamente 

proporcional entre os resultados.  

 

Em pacientes portadores de câncer é comum alteração no metabolismo de 

macronutrientes, e os carboidratos são um dos alvos destas alterações. Com isso 

observamos maiores casos de hiperglicemia e resistência insulina (RI) [Schattner-

2009].  

A resistência à insulina é definida como a resposta inadequada por parte de tecidos 

alvos, como músculos, fígado e tecido adiposo, aos efeitos fisiológicos da insulina 

[Luft-2010], e pela supressão da produção e liberação da glicose hepática, pelo 

aumento do nível de glicose circulante [Castro-2010]. 
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A resistência insulina esta relacionada com um estado inflamatório e com a 

síndrome metabólica [Luft-2010], e o selênio com sua ação antioxidante e limitante à 

resposta inflamatória tem um importante papel na RI [Almondes-2011].  

O GLUT-4, uma proteína transmembrana, responsável pela captação da glicose, é a 

única dependente de insulina e esta localizada nas células dos tecidos. Na RI a 

glicose não consegue entrar na célula e o GLUT-4 age como um sensor nos 

adipocitos, em resposta a ausência desta glicose que ocasiona a liberação de 

adipocinas [Castro-2010]. 

A RBP4 esta intimamente ligada à resistência insulina e também a expressão 

reduzida do transportador de glicose 4 (GLUT-4) [Kloting-2007]. 

No presente estudo analisamos os níveis de glicemia de jejum e a sua relação com 

resistência à insulina sob a suplementação de selênio. Nos resultados obtidos 

percebemos uma redução dos níveis glicêmicos com o uso da suplementação. Os 

pacientes com leucemia foram os que mais reduziram os níveis glicêmicos em 

comparação com os que apresentam tumores sólidos. 

Não obtivemos correlação significativa em nenhum momento quando comparamos a 

glicemia com os outros parâmetros estudados.   

No estudo de Camucci (2012) com 139 pessoas sendo 45 controle, demonstra-se a 

correlação inversa de glicose de jejum com a RBP4, tanto no grupo caso como no 

grupo controle.  

Bose (2012) demonstra uma relação direta entre glicemia de jejum e RBP4 e indica 

que a RBP4 tem um papel preditor para o aparecimento de diabetes. 

Nos estudos de Kloting (2007) eles apresentam uma correlação inversa entre o nível 

de GLUT4 e os níveis séricos de RBP4, juntamente com o aumento da resistência a 

insulina e a elevação de glicose de jejum.  

 

Outro elemento analisado neste estudo foi a PCR que é considerada um 

biomarcador do processo inflamatório e oxidativo e sua secreção é regulada por 

citocinas (IL-6, TNF-alfa, IL1) [Volp-2010]. 

Sabe-se que em pacientes oncológicos temos um grande processo inflamatório e a 

proteína C-reativa encontra-se aumentada no sangue de pacientes com doenças 

inflamatórias [Roma-2012]. 
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No presente estudo analisamos as concentrações de PCR em relação à 

suplementação de selênio e foi possível constatar a sua significativa redução após o 

uso diário do mineral. Tivemos também uma relação significativa entre os níveis de 

PCR e RBP4 com uma relação inversa em que os níveis de PCR reduzem ao 

mesmo tempo em que os de RBP4 aumentam. Tanto na redução dos níveis de PCR 

como na sua relação com a RBP4 não obtivemos diferença quando comparado os 

tipos de tumor (leucemia ou tumor sólido).  

A correlação analisado pelo método Sperman não demostrou correlação significativa 

entre a RBP4 e a PCR porem os valores gerados foram negativos indicando uma 

tendência inversamente proporcional.  

Pode-se também observar uma correlação inversa entre os níveis de PCR e os de 

RBP4, como apresentado em Neves (2010) em que durante o tratamento de 35 

pacientes portadores de fibrose cística ocorreu redução progressiva dos níveis 

séricos de PCR e elevação das concentrações de RBP.  

Os pacientes com níveis de PCR superiores 1,0mg/dL apresentaram RBP séricos 

significativamente inferiores em comparação aqueles sem fenômeno inflamatório. 

As provas de atividade inflamatória e PCR se correlacionaram negativamente com 

os níveis séricos de RBP [Neves-2010]. 

Em um estudo com 14.364 participantes as concentrações de PCR foram inversa e 

significativamente associadas com o selênio [Volp-2010] 

O selênio tem importante papel na redução de peróxidos orgânicos e inorgânicos 

originados de reações de radicais livres e regula o metabolismo de hidroperoxidos 

[Almondes-2011]. Reduzindo esses sinais temos um estimulo para evitar a ativação 

da cascata de citocinas pro- inflamtorias, consequentemente reduzindo os níveis de 

PCR [Volp-2010]. 

Neste estudo obtivemos correlação positiva e significativa entre PCR e IL6 no 

momento inicial (D1) e durante a suplementação com selênio (S1/S2). Com valores 

de R Sperman e r² significativos (D1-0,7612 – r² 0,6308/S1-0,8439- r² 0,1250/ S2-

0,8472- r² 0,5705). 

 

Além de ser a maior fonte de combustível do corpo, o tecido adiposo e os 

macrófagos contidos no mesmo são responsáveis por secretar citocinas pró-

inflamatórias, como por exemplo, TNF-α e IL-6 [Comucci-2012]. Muitos estudos 
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indicam que as citocinas desempenham um papel chave na inflamação [Roma-

2012]. 

A interleucina 6 (IL-6), o fator de necrose tumoral α (TNF-α) são adipocinas com 

função imunológica. São produzidas pelos adipócitos em resposta a estímulos 

infecciosos ou inflamatórios contribuindo significativamente para a inflamação 

sistêmica [Comucci-2012].  

O mineral selênio esta relacionado com a proteção frente ao dano causado pelo 

estresse oxidativo, e propõe-se que sua ingestão reduz o estado oxidativo e 

inflamatório [Volp-2010]. 

No atual estudo observamos os valores de TNF-alfa serem reduzidos após a 

suplementação de selênio. Comparando os tipos de tumores, percebemos que os 

pacientes que apresentavam leucemia foram os que tiveram a maior redução dos 

níveis de TNF-alfa. 

No estudo de Volp (2010) foi demonstrado que o uso de suplemento com 

propriedades antioxidantes reverte o aumento de citocinas pró-inflamatórias com o 

TNF-alfa.  

O efeito do selênio na inibição da ação do TNF apresentado em um estudo se 

comporta de uma maneira dose dependente fortalecendo a ideia do beneficio de um 

consumo diário deste elemento [Volp-2010]. 

Nos resultados apresentados neste estudo podemos analisar que os níveis de 

glicose de jejum e de TNF-alfa estão relacionados, pois com a suplementação 

ocorreu uma diminuição dos níveis séricos de ambos.  

O TNF-α pode diminui a resposta à insulina através da diminuição da expressão dos 

transportadores de glicose (GLUT4), e dos receptores de insulina (IRS-1). Existindo 

assim uma associação dos níveis séricos do TNF-α com a RI [Comucci-2012], e 

quando a expressão do TNF-alfa esta aumentada podemos ter uma metabolização 

de glicose prejudicada [Castro-2010]. 

Neste estudo obtivemos correlação negativa significativa de TNF apenas quando 

relacionado com a circunferência de cintura na primeira suplementação (S1) (r² 

0,2100- R Sperman -0,5181). 
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A IL-6 também é uma citocina com ação pró-inflamatória e endócrina como o TNF-

alfa, e o tecido adiposo é a principal fonte de IL-6 circulante nos estados não 

inflamatórios, porem também ocorre secreção de IL-6 pelo hipotálamo. 

Neste estudo os níveis de IL-6 foram reduzidos com o uso da suplementação de 

selênio, e não foi encontrada diferença na redução em comparação com pacientes 

portadores de tumores sólidos ou leucemia.   

Neste estudo não foi observado correlação significativa entre IL6 e outros 

parâmetros analisados.  

Almondes (2011) relata que o selênio se relaciona com a IL-6 por conta do seu papel 

no estresse oxidativo, que quando controlado reduz os níveis de inflamação, 

consequentemente de IL-6. 

A IL-6 tem uma relação direta com as concentrações de PCR por ser mediadora da 

resposta de fase aguda [Volp-2010], comprovamos isso com os resultados das 

analise obtidos em que os níveis de IL-6 reduzem juntamente com os níveis de PCR.  

Estudos comprovam que os níveis de IL-6 estão aumentados na obesidade e 

também observa sua possível utilização como um marcador de resistência a insulina 

[Comucci-2012].  

Essa citocina desempenha um papel importante do metabolismo de carboidratos e 

lipídios, pois aumenta a lipólise e reduz a expressão do substrato do receptor de 

insulina e do GLUT4 [Volp-2010], e neste estudo podemos observar que os níveis de 

glicose de jejum se reduzem juntamente com os de IL-6. 

 

O IMC e a circunferência de cintura estão sendo muito estudados para avaliação de 

risco de doenças crônicas e a predição ao câncer esta envolvida nestes estudos. 

Porem as pesquisa que ligam índice de massa corporal e circunferência da cintura 

em crianças e adolescentes ainda são escassas (Ojeda- 2011).  

No estudo de Felden (2011) não foi encontrada nenhuma associação entre o IMC e 

a ocorrência de câncer em pacientes saudáveis. Já para a CC observou-se que 

mulheres com CC > 88cm apresentaram 2,08 vezes mais chance de desenvolver a 

doença do que aquelas com as medidas normais ou CC < 80 cm-87 cm. 

No presente estudo avaliamos IMC e CC de todos os pacientes e tivemos redução 

nos dois parâmetros após a suplementação com selênio, porem mesmo com a 
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retirada do selênio os valores permanecem constantes. Podendo dizer então que o 

selênio interfere tanto no IMC quanto na CC porem não são dose dependentes.  

Outro estudo confirmou que há um alto grau de correlação entre IMC e CC. 

Portanto, sugere-se que o uso de ambas as medidas antropométricas para a 

determinação da distribuição de gorduras em crianças e a detecção precoce de 

problemas relacionados com a obesidade, como o risco cardiovascular, a 

hipertensão arterial, resistência à insulina, síndrome metabólica e dislipidemias 

(Ojeda- 2011). 

Os indivíduos com uma maior circunferência da cintura tiveram de 2,4 a 3,0 vezes 

mais o risco de desenvolver câncer de cólon e ter complicações em comparação 

com os da categoria de menor circunferência. O risco relativo aumentou de forma 

linear com o aumento do tamanho da cintura (Moore- 2004). 

Neste estudo não houve diferença nos resultados em relação a pacientes com 

tumores sólidos e leucemias. Também não obtivemos correlação significativa entre 

IMC e CC quando relacionados com glicemia, RBP4, PCR e TNF.  

 

Este estudo foi baseado em cruzamento de grupos que tomaram suplementações 

diferentes em determinados períodos, sendo assim temos que alguns pacientes (04) 

começaram o protocolo do estudo com suplementação de placebo e outros (11) 

começaram com selênio invertendo após 127 dias como já citado.  

Com isso podemos observar que os pacientes que começaram a suplementação 

com selênio mantiveram os seus resultados na suplementação de placebo, gerando 

a possibilidade de o selênio ter um efeito residual prolongado no organismo.  

O selênio é um mineral encontrado em varias proteínas e enzimas do organismo e 

tem um armazenamento hepático e muscular. Temos algumas proteínas principais 

que são dependentes de selênio como a Glutationa Peroxidase, Tiroxina redutase e 

Selenoproteina P. Não se sabe exatamente a vida útil destas proteínas, mas após 

uma suplementação de selênio elas podem carregarem este estoque durante todo o 

seu período ativo (Shils).  

Podendo assim explicar um efeito prolongado desta suplementação como 

observamos no presente estudo.  
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Vemos que no parâmetro glicemia temos a sua redução em S1, S2 e P1 com uma 

elevação somente em P2, com a possibilidade do selênio ter um efeito prolongado 

mesmo após a retirada da suplementação.  

Já nos parâmetros PCR, IL6 e RBP4 essa possibilidade de efeito residual é mais 

prolongada, pois observamos uma queda continua tanto em selênio quanto em 

placebo. 

Podemos observar essas alterações de forma positiva, pois apenas 04 dos 

pacientes analisados começaram seu tratamento com placebo sendo assim o efeito 

prolongado do selênio ocorreu em um numero maior de pacientes, como podemos 

observar nas Tabelas 5 e 6.  
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ANEXO I 

 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido  

 

 Estamos convidando você e todas as outras crianças e adolescentes que 

fazem tratamento na Oncologia Pediátrica da Faculdade de Medicina do ABC a 

participar de um trabalho, que tem como objetivo saber se o uso de uma “vitamina” 

chamada Selênio irá te ajudar durante o seu tratamento. 

 Para isso você deve tomar uma cápsula por dia e responder a um 

questionário para sabermos como você está se sentido. Você poderá ou não sentir 

melhora, isso depende de como seu corpo vai utilizar o selênio. De qualquer 

maneira, você  ajudará a outras crianças ou adolescentes com o mesmo problema 

que o seu ao participar, pois a pesquisa vai proporcionar melhor conhecimento dos 

médicos de como o selênio age no organismo. 

 Não há nenhum risco em participar dessa pesquisa. O único desconforto será 

tomar uma cápsula de selênio todo dia. Como benefício, poderá ocorrer aumento da 

fome e a diminuição dos vômitos, e também poderá ficar menos vezes com doenças 

causadas por micróbios. 

Todos os questionários serão realizados durante as consultas do serviço de 

Oncologia pelo qual você está passando. Não será necessário vir outros dias além 

das consultas já agendadas.  

 Só você e seus pais saberão que você está na pesquisa, não revelaremos a 

ninguém seu nome e os resultados, eles serão utilizados apenas para esse trabalho. 

Quem terá acesso a essas informações, além de vocês, serão apenas os 

pesquisadores. Todos os resultados serão mostrados, entregues e explicados para 

vocês.   

  Mas você não precisa participar desta pesquisa. É você quem decide. Se não 

quiser participar da pesquisa, não haverá qualquer problema e nada mudará no seu 

atendimento ou tratamento. E se aceitar participar agora, poderá mudar de idéia 

depois. 

 Contato: As suas dúvidas poderão ser esclarecidas no próprio ambulatório, 

com o pessoal da pesquisa, ou no endereço e telefone abaixo: 
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Katya Cristina Rocha – 9683-1307 – Faculdade de Medicina do ABC, 

Departamento de Patologia, Disciplina de Imunologia. 

Certificado do Consentimento  

Eu entendi os objetivos do trabalho e concordo com os procedimentos que serão 

realizados.  

Assinatura da Criança/adolescente:________________________________ 

Assinatura do Pesquisador:__________________________________________ 

Santo André, ______________________ 


