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RESUMO
Soares, M. De Sá. Avaliação nutricional relativa ao selênio de indivíduos adultos da
cidade de Manaus-Amazonas. 2018. 79f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências
Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018
O selênio (Se) é um mineral essencial para o corpo humano, com ação no sistema imunológico,
na glândula tireoide, dentre outras funções. É um nutriente importante na proteção das células
contra os efeitos dos radicais livres, já que faz parte da enzima glutationa peroxidase (GPX). O
consumo alimentar de Se é dependente da concentração desse elemento nos alimentos que
varia em função da concentração do mesmo nos solos. Deste modo, este estudo teve como
objetivo geral avaliar o estado nutricional relativo ao selênio de indivíduos adultos da cidade de
Manaus-AM, por ser considerada região com solo rico nesse nutriente. Casuística: o estudo foi
do tipo transversal baseado em amostra não probabilística de conveniência. A população
estudada foi composta por 124 voluntários de ambos os gêneros com idade entre 20 a 59 anos.
Critérios de inclusão: não ser atleta de elite, não ser etilista, não apresentar doenças crônicas
não transmissíveis e não fazer o uso de suplementos vitamínico-minerais e/ou antiinflamatórios. Não foram incluídos no estudo os participantes que não entregaram os
formulários e questionários solicitados (alimentação e/ou ficha cadastral) e/ou que não
compareceram para coleta de sangue. A coleta de sangue foi em jejum de 8 a 12 horas para
determinação de selênio no plasma e eritrócitos e da atividade da GPX nos eritrócitos, também
foram avaliados o consumo alimentar e as medidas antropométricas. Os resultados
antropométricos mostraram que 60,0% dos participantes apresentava excesso de peso, a
distribuição dos macronutrientes ficou dentro do recomendado pelas DRIs (Dietary Reference
Intakes), a ingestão média de selênio ficou acima do recomendado (72±48,0μg/dia), a
concentração média para o selênio plasmático foi de 111,4± 37,0 µg/L, de selênio eritrocitário
211± 62,4 µg/L e a atividade da GPX foi de 73± 21,9 U/g Hb, não sendo observada correlação
entre as concentrações obtidas para plasma e eritrócito, porém com correlação positiva para Se
eritrocitário e atividade da GPX (r= 0,393). Pode-se, portanto concluir do presente estudo que a
boa parte dos indivíduos avaliados, habitantes da cidade de Manaus, foi considerada deficiente,
apesar de consumirem quantidade desse mineral consideradas adequadas porém, nenhum
apresentando parâmetros bioquímicos de deficiência, a maioria dentro da normalidade,
entretanto, com um percentual de indivíduos apresentando risco de toxicidade.
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Estado

nutricional.

Glutationa

Peroxidase.

Adultos.

ABSTRACT
Soares, M. De Sá. Selenium nutritional status on adults in Manaus city-Amazonas. 2018.
79f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2018
Selenium (Se) is an essential mineral for the human body, with function on the immune system,
thyroid glands and other ones. It is an important nutrient in protecting cells against the effects of
free radicals because it is part of glutathione peroxidase enzyme (GPX). Selenium intake
depends on the mineral concentration in aliments which varies based on the mineral content in
soils. Thus, this study had as main objective to evaluate the nutritional status related to selenium
on adults in Manaus-AM because it is considered as a region of high selenium soil content
region. Casuistic: This study was transversal type based in a non-probabilistic convenience
sample. The population consisted of 124 volunteers (both genders) aged from 20 to 59
years. Inclusion criteria: To not be an elite athlete or alcoholic, do not have chronic noncommunicable diseases and do not use vitamin-mineral supplements and/or anti-inflammatory
pills. People who did not submit the requested forms and questionnaires (registration form
and/or alimentation) and/or did not attend for blood collection were not included. Blood collection
was fasting from 8 to 12 hours for determining selenium in plasma and erythrocytes and the
activity of GPX in erythrocytes. Food intake and anthropometric measures were also
evaluated. Anthropometric results showed that 60,0% were overweight, macronutrient
distribution was within the recommended by DRIs (Dietary Reference Intakes). Average
selenium intake was above recommended (72±48,0 µg/day), mean plasmatic selenium
concentration was 111,4 ± 37,0 µg/L, for erythrocytes selenium was 211 ± 62,4 µg/L and activity
of GPX average was 73 ± 21,9 U/g Hb. No correlation between concentration of Se in plasma
and erythrocyte, however, there was positive correlation between GPX activity and Se
concentration in erythrocytes (r=0,393). Finally, we conclude that most of the people that were
evaluated, citizens of Manaus city, were considered as deficient, although they consumed
adequate quantities of this mineral. However, none of them showed biochemical deficiency
parameters, most within normality, but with a percentage of them showing toxicity risk.
Keywords: Selenium, Nutritional status, Glutathione peroxidase, Adults.
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1 INTRODUÇÃO
O selênio (Se) é um mineral essencial para o corpo humano e teve sua
essencialidade demonstrada em mamíferos em 1957. Anteriormente, esse mineral era
considerado um elemento tóxico para a saúde humana (ALAEJOS; ROMERO;
ROMERO, 2000). Atua em vários sistemas do organismo, porém, a função mais
conhecida do selênio é como antioxidante, devido à sua associação com a enzima
glutationa peroxidase, que contém em sua estrutura um átomo de selênio ligado
covalentemente na forma de selenocisteína. Sua absorção pode ocorrer tanto na forma
orgânica (selenometionina e selenocisteína) como inorgânica (selenato de sódio e
selenito de sódio). Este é considerado necessário para o crescimento normal, fertilidade
e prevenção de uma grande variedade de doenças, estando intimamente relacionado
às complexas funções enzimáticas e metabólicas (VIARO; VIARO; FLECK, 2001,
YOSHIZAWA et al., 2003). As GPX são selenoproteinas que podem ser encontradas
nos tecidos de mamíferos onde há processos oxidativos, com a função é reduzir a
produção de Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) e auxiliando na proteção de
macromoléculas e membranas do organismo no combate a oxidação (GONZAGA et al
.,2005).
O selênio também está presente na síntese da enzima iodotironina deiodinase,
atuando na conversão da tiroxina (T4) em triiodotironina (T3), que é a forma mais ativa
do hormônio tireoideano, no sistema imunológico, mantendo a integridade das células
imunocompetentes, dentre outras. Portanto, a baixa ingestão deste mineral altera a
função tireoidiana, aumentando a tiroxina (T4) pela redução na atividade da enzima
iodotironina deiodinase (ROMAN, JITARU, BARBANTE, 2014; ALVES, et al, 2012).
Além disso, podem se encontrar maiores quantidades de selênio no corpo nos
rins, fígado, coração, pâncreas e músculo. Por outro lado, as menores quantidades de
selênio encontram-se nos pulmões, cérebro, ossos e glóbulos vermelhos (GROPPER et
al., 2009).
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Pesquisas envolvendo o selênio relacionado às funções metabólicas e
enzimáticas, e, ainda, sobre o efeito antimutagênico na prevenção do câncer, vêm
ultimamente

ganhando

importância,

podendo

proteger

células

normais

de

transformações malignas (CUTLER,2005;TRUEBA,SANCHEZ e GIULIANI,2004).
A deficiência desse mineral no organismo pode levar às doenças de Keshan e de
Kashin-Beck com sinais característicos (KESHAN,1979). Porém, por outro lado, o
excesso de selênio também pode ser tóxico, levando a sintomas como queda de
cabelo, unhas quebradiças dentre outros (COMBS, et al., 2001).
A principal fonte de selênio para o homem é o alimento, porém, dependendo das
concentrações desse mineral no solo pode ocorrer variações de concentração no
mesmo alimento (ALARCÓN-NAVARRO, 2000). A concentração de selênio nos
alimentos depende do local onde foram cultivados, pois reflete diretamente sobre o teor
do mineral no solo, que, por sua vez, depende de fatores geoquímicos, como pH e
natureza da rocha originária (GONZAGA; MARTENS; COZZOLINO, 2007; ANDERSON,
2005). Motivo pelo qual, a ingestão de selênio é muito variada em diversos países
assim como no Brasil. Pesquisas em relação à dieta de alguns estados brasileiros têm
mostrado que o consumo alimentar difere entre as regiões, por exemplo, na região de
São Paulo a ingestão é menor que nas regiões norte e nordeste (COZZOLINO, 1997).
Segundo as DRIs (Dietary Reference Intakes), a necessidade média estimada
(EAR) para adultos de ambos os gêneros e acima de 19 anos é de 45µg/dia, a ingestão
dietética recomendada é de 55 µg/dia e o limite máximo tolerado de ingestão diária (UL)
é de 400 µg/dia (IOM, 2000).
A concentração de selênio nos alimentos como cereais e grãos pode variar
desde menos de 0,1 μg/g até 0,8 μg/g, porém, o trigo e seus derivados podem ser
considerados boas fontes desse mineral em regiões onde o solo apresenta
concentrações mais elevadas (RAYMAN, 2000; ALISSA, BAHIJRI e FERNS, 2003). Em
geral, produtos de origem vegetal apresentam concentrações mais baixas de selênio,
quando comparados aos alimentos de origem animal. A concentração desse mineral
nas carnes varia de aproximadamente 0,4 a 1,5 µg/g, produtos lácteos apresentam
quantidades menores que 0,3 µg/g (GROPPER, SMITH e GROFF, 2005). Segundo,
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Batista et al. (2012) a média da concentração de selênio em pescados foi de 1 μg/g na
parte comestível.
A castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa) é uma exceção, pois apesar de ser de
origem vegetal é a fonte mais rica de selênio que se conhece. Apresenta concentrações
que podem variar de 14 a 126 µg/g (THOMSOM, 2006; CARDOSO et al, 2017).
A ingestão de selênio é um dos principais indicadores do estado nutricional do
indivíduo relativo a esse mineral, que pode ser comprovado por meio dos indicadores
bioquímicos (THOMSON, 2004).
Portanto, considerando a importância do selênio no organismo humano, justificase a realização de estudos que visam avaliar o estado nutricional de indivíduos que
habitam diferentes regiões do país, com relação a este elemento. Diante do exposto, o
presente estudo teve como principal objetivo avaliar o estado nutricional relativo ao
selênio de indivíduos adultos residentes na cidade de Manaus-AM.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 SELÊNIO
O selênio (Se) foi descoberto em 1817 pelo químico Jons Jakob Berzelius.
Durante muitos anos se considerou que o mineral era tóxico, visão que foi modificada
só em 1911 quando August von Wasserman registrou uma diminuição de tumores em
ratos ao utilizar injetáveis de selenito. Em 1957 o selênio teve sua função biológica e
nutricional reconhecida em animais por K. Schwarz e C.M. Foltz. Eles mostraram uma
menor proporção de ratos com necrose hepática em função do mineral presente no
levedo de cerveja (CHEN et al., 1980; LETAVAYOVÁ et al., 2006; MICKE et al., 2010;
THIRY et al., 2013; MEHDI et al., 2013;SILVA, 2015).
Por meio dessa descoberta, surgiram outros estudos em que se demonstrou que
o selênio fazia parte do sítio ativo da enzima glutationa peroxidase (GPX), com
propriedades antioxidantes. Porém, sua notoriedade em humanos ocorreu só em 1979,
quando pesquisadores chineses descobriram em uma área geográfica de Keshan,
localizada na China, que os habitantes apresentavam baixas concentrações de selênio
no organismo, com aparecimento de sintomas de cardiomiopatia. Eles concluíram que
esse fenômeno acontecia porque a população estava consumindo alimentos cultivados
em solos com concentrações muito baixas de selênio. Devido a magnitude desse
problema nessa região, a patologia ligada a deficiência de selênio ficou conhecida
como doença de Keshan (CHEN et al., 1980; CHENG, 2002 MEHDI et al, 2013;
SILVA,2015)..
2.2 SOLOS
A média da distribuição mundial da concentração de selênio nos solos pode
variar de 0,01 a 2 mg/kg (média 0,44 mg/kg),mas altas concentrações, acima de 1200
mg/kg, já foram detectadas em algumas áreas seleníferas (FORDYCE, 2007; KABATAPENDIAS, 2011; FORDYCE, 2013).
As concentrações de selênio disponíveis em solos são extremamente variáveis.
Por exemplo, existem regiões do mundo com concentrações muito baixas como em
algumas partes da China, Sibéria, África Central, o leste da Europa e Nova Zelândia.
Altas concentrações de selênio também podem ser observadas, como por exemplo, em
algumas áreas rurais da região de Yutangba na China, onde as concentrações variam
19

de 346 a 2018 mg/kg, podendo ser consideradas tóxicas (GABOS, et al, 2014; JÚNIOR,
2017; MATOS, 2017).
No Brasil, essa realidade não é diferente, com as regiões norte e nordeste
apresentando concentrações superiores deste mineral quando comparadas com as
regiões sudeste e centro-oeste (COZZOLINO, 2007; MARTENS, COZZOLINO, 2012).
Assim, as diferentes concentrações de Se no solo irão influenciar diretamente as
quantidades presentes nos alimentos e consequentemente as concentrações
sanguíneas dos indivíduos, o que pode explicar as variações no status do mineral de
indivíduos de diferentes regiões do Brasil (OLDFIELD, 2002; MARTENS, COZZOLINO,
2012). A Figura 1 mostra resultados obtidos de concentrações de selênio nos solos de
algumas regiões do Brasil.

Figura
1 Concentração
dedeSe
nossolos
solosbrasileiros.
brasileiros
Figura
1. Concentração
Se(µg
(µgkg-1)
kg-1) nos
Fonte: GABOS, et al, 2014; SILVA JR, 2017; SHALTOUT et al, 2011; SILVA et. al., 2012.
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2.3 METABOLISMO DO SELÊNIO
A absorção de selênio no trato gastrointestinal ocorre pricipalmente no duodeno,
e posteriormente no jejuno e íleo por diferentes mecanismos a depender da sua forma
química, porém, existem alguns nutrientes que facilitam a absorção, como o aminoácido
metionina, proteínas e vitaminas C, E e A. Vale lembrar que a presença de metais
pesados diminui sua absorção. A selenometionina presente na dieta, também pode ser
armazenada como aminoácido contribuindo para síntese protéica. Sua absorção tende
a ocorrer por sistema dependente de sódio (FAIRWEATHER-TAIT et al, 2011;
GROPPER, SMITH e GROFF, 2009).
A selenometionina é absorvida no intestino delgado com maior intensidade no
duodeno, porém, tende a ser inibida pela presença de metionina. O mesmo acontece
com a selenocisteína que tende a competir com aminoácidos básicos como cisteína,
lisina e arginina (FAIRWEATHER-TAIT et al, 2011; COMINETTI et al., 2011; JACQUES,
2001).
Aproximadamente 80% do selênio no organismo se encontra na forma de
selenocisteína, pois é nessa forma que o selênio é reconhecido em atividades
biológicas. A selenocisteina, além de ser derivada da serina e possuir propriedades
químicas únicas, também é um constituinte da enzima glutationa peroxidase e
selenoproteína P. Na parte interior das células, essa molécula é convertida em seleneto
de hidrogênio pela ação de enzima selenocisteína ß-líase e a selenometionina pela
ação da y-liase. Posteriormente, o selenofosfato é metabolizado pela selenofosfato
síntetase. A excreção dos metabólitos ocorre na grande maioria pela urina
(JANGHORBANI et al., 1990; SUZUKI, 2005). O metabolismo do selênio pode ser
observado na figura 2.
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Figura 2 Metabolismo do selênio
Fonte: ROMAN et al. 2014.

O selenato e o selenito são utilizados para fortificação de alimentos e como
suplementos de Se, sendo que a fração absorvida pelo trato gastrointestinal é superior
a 50%. O Se está presente em quase todas as células e em maiores quantidades na
glândula tireóide, rins, fígado, coração, pâncreas e músculo. Os pulmões, cérebro,
ossos e glóbulos vermelhos contêm menores quantidades (GROPPER et al., 2009).
Esse mineral está presente em cerca de 25 selenoproteínas conhecidas até o
momento, as quais estão envolvidas em vários processos biológicos importantes para o
organismo. A principal função deste mineral no organismo é sua ação antioxidante,
desempenhada por selenoproteínas como a glutationa peroxidase (GPX).
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A GPX, enzima que possui em seu sítio ativo quatro moléculas de selênio,
constitui o principal sistema enzimático antioxidante. Entre as sete isoformas da GPX a
isoforma 1 é a mais conhecida por atuar na catálise ou redução do peróxido de
hidrogênio e hidroperóxidos orgânicos livres, transformando o primeiro em água e o
segundo em álcool, além de servir como reserva de selênio emergencial.
A atividade da GPX encontra-se fortemente correlacionada com a concentração
sanguínea de selênio, o que permite empregá-la como um indicador de balanço
metabólico desse mineral. A GPX1 é uma das selenoproteínas que apresenta resposta
mais rápida à depleção de selênio e, após a repleção, demora mais tempo para ser
detectada e atingir novamente seu nível máximo de expressão (BRIGELIUS-FLOHÉ,
1999).
A atividade da GPX é diretamente influenciada pelo estado nutricional do
indivíduo relativo ao selênio, uma vez que esse mineral faz parte do sítio ativo dessa
enzima. A avaliação do status de selênio de um indivíduo pode ser realizada por meio
da análise de sua concentração no sangue (plasma ou soro e eritrócitos), urina, cabelos
e unhas. Porém, em nível mundial, ainda não há um consenso quanto aos valores de
referência para esse elemento, devido principalmente à grande variabilidade nos
valores observados (THOMSON, et al. 2008).
O estado nutricional dos indivíduos relativo ao selênio é determinado pela
eficiência dos processos biológicos de digestão, absorção e síntese de selenoproteínas,
assim como pela composição da dieta, interação de selênio com outros minerais,
presença de doenças, presença de variações nos genes de selenoproteínas, entre
outros. Diversos estudos comprovaram que uma ingestão inadequada de nutrientes
reduz a atividade de algumas enzimas antioxidantes, favorecendo o aparecimento de
estresse oxidativo (VIVANCO; MENGE; BARRIGA, 2010). O consumo inadequado de
selênio provoca uma diminuição da atividade da GPX, o que por sua vez pode afetar a
resposta celular frente à ação de agentes oxidantes e desencadear o estresse oxidativo
(VIVANCO; MENGE; BARRIGA, 2010).
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2.4 RECOMENDAÇÕES DIETÉTICAS
A ingestão dietética de referência DRIs (Dietary Reference Intakes) é usada para
avaliar a adequação da dieta de pessoas saudáveis, sendo os valores recomendados
para ingestão de Se de 55 µg/dia para homens e mulheres.
A média do consumo dietético de selênio entre populações de diferentes países é
considerada bastante variável. Segundo os valores obtidos em nosso laboratório, a
ingestão alimentar de selênio varia entre 30 e 100 µg/dia (DONADIO, 2011; MAIA,
2008). Nos Estados Unidos, foram observados valores de 108,5 μg/dia, enquanto no
Japão de 129 μg/dia e na Grécia de 75 μg/dia (CHUN et al., 2010; HIRAI et al.,1996;
DILIS, TRICHOPOULU, 2010).
Pesquisas mostraram que, por exemplo, o feijão produzido no Ceará tem 1,2 μg
de Se/g, enquanto que em São Paulo tem apenas 0,016 μg/g. Constata-se, portanto,
que solos com maior concentração de selênio, teoricamente, produzirão alimentos mais
ricos neste nutriente, contribuindo para um consumo diário adequado (MARTENS;
COZZOLINO, 2012).
2.5 FONTES E DISPONIBILIDADE
A biodisponibilidade do selênio presente nos alimentos pode variar, por exemplo,
sendo maiores nos alimentos de origem animal, como nas carnes em geral, vísceras e
nos peixes, onde o mineral se encontra principalmente na forma de selenocisteína.
A castanha-do-brasil como já salientado, é uma fonte vegetal rica em selênio que
constitui uma exceção no reino vegetal. Em geral os alimentos de origem vegetal
possuem quantidades variáveis dependendo da concentração no solo (COMINETTI et
al 2011, FAIRWEATHER-TAIT et al., 2011; ROMAN; JITARUB; BARBANTE, 2014,
MEHDI et al, 2013).
Ferreira et al, (2002) realizaram análise de selênio em diferentes alimentos
consumidos pela população brasileira e encontraram baixas concentrações em
alimentos de origem vegetal e altas concentrações nos alimentos de origem animal
(Tabela 1).
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Tabela 1 Concentração de selênio (µg/100g) em alimentos consumidos no Brasil, crus ou
preparados conforme especificado.
Alimento

Selênio (µg/100g)
Carne de boi

Chã de dentro

4,9

Contra filé

9,7

Contra filé frito

1,9

Fígado

7,3

Filé mignon

5,2
Carne de galinha

Coxa

12,0

Fígado

44,0

Peito

8,9

Sobrecoxa

6,4
Carne de porco

Lombo

7,6

Pernil

8,0

Presunto

7,2

Lingüiça defumada

9,0

Lingüiça frescal

6,6

Salsicha

6,0
Peixes

Atum sólido em lata

52,5

Cação, postas

11,3

Merluza, filé

25,0

Camarão vermelho

28,3
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Sardinha enlatada em óleo

46,0

Sardinha enlatada em molho de tomate

80,9

Raízes e tubérculos
Batata baroa

0,2

Batata doce

0,9

Batata inglesa

0,3

Beterraba

0,2

Cenoura

0,6

Inhame

0,9
Hortaliças

Abobrinha verde

0,1

Alface

0,2

Berinjela

0,1

Brócolis

0,5

Couve-flor

0,6
Cereais e farinhas

Arroz polido

1,9

Arroz cozido

1,7

Arroz integra

2,7

Farinha láctea Nestlé®

2,5

Milho verde, conserva

0,0

Alimento achocolatado Nescau®

2,7

Farinha de trigo integral

13,6

Fonte: FEREIRA et al. (2002).
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A castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa, da família Lecythidaceae), apesar de
ser de origem vegetal é considerada a principal fonte alimentar de selênio. Com uma
concentração que pode variar de 50,0 a 70,0 µg/g e podendo chegar até 110 µg/g, de
acordo com os estudos realizados no Laboratório de Nutrição-Mineral da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Segundo Cardoso et al,2017, a
concentração de selênio da castanha-do-brasil adquirida no comércio de algumas
capitais brasileira foi de 71,5 μg/g em Itaquatiara-AM, 11,6 μg/g em São Paulo-SP, no
Maranhão-MA, foi de 18,2 μg/g e Amapá-AP foi de 12,5 μg/g.
2.6 DEFICIÊNCIA E EXCESSO
Quando a ingestão diária de selênio no organismo for menor ou igual a 11 μg/dia,
ocorre a deficiência. Entre os vários sintomas decorrentes dessa deficiência, podemos
destacar a doença de Keshan, definida como uma cardiomiopatia de forma aguda e
caracterizada por uma súbita insuficiência da função cardíaca, e, na fase crônica, o
coração pode sofrer hipertrofia de moderada a grave, com diferentes graus de
insuficiência cardíaca (CHEN et al., 1980; ZHANG et al., 2002).
A doença de Kashin-Beck, é outra forma de deficiência desse mineral, entre os
sintomas, pode-se destacar osteoartrite endêmica, que ocorre na pré-adolescência ou
adolescência, podendo levar ao nanismo e deformação de articulação (BURK e
LEVANDER, 2003; HOLBEN e SMITH, 1999).
Vale ressaltar que indivíduos com alterações e/ou mal funcionamento do trato
digestório podem apresentar deficiência de selênio. Os grupos considerados mais
vulneráveis à deficiência desse mineral são: idosos, crianças, gestantes e lactantes
(ZHANG et al., 2002., ALARCÓN-NAVARRO E MARTÍNEZ, 2000).
Em relação à intoxicação por selênio, podem ocorrer na forma aguda, quando a
ingestão for muito alta levando ao surgimento de graves distúrbios gastrointestinais e
neurológicos, infarto do miocárdio, insuficiência renal e o comprometimento respiratório.
Já na toxicidade crônica, também conhecida como selenose, pode ocorrer com uso de
suplementos de uso continuo, com características clínicas semelhantes, porém, as
concentrações teciduais são menores (IOM, 2000.; HOLBEN e SMITH, 1999). Os
tecidos e órgãos mais afetados são: unhas, cabelo, pele e sistema nervoso, podendo
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surgir

distúrbios

gastrointestinais,

fadiga

e

hálito

de

alho

provocado

pelo

trimetilselenonio exalado na respiração (YANG et al., 1983).
2.7 AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL RELATIVO AO SELÊNIO
As concentrações de selênio na dieta, em associação com os parâmetros
bioquímicos no sangue são utilizados para avaliação do estado nutricional dos
indivíduos em relação ao selênio.
Segundo Thomson (2004) os biomarcadores sanguíneos refletem o estado
nutricional de curto e médio prazo. Ainda não existem parâmetros bioquímicos
considerados padrão ouro em nível mundial, entretanto as concentrações sanguíneas
têm sido utilizadas em vários países, associados a outros parâmetros como, por
exemplo, selenoproteína P, atividade de selenoenzimas dentre outras.
As concentrações de selênio no soro em diferentes populações mundiais variam
de 41,7 µg/L na Finlândia a 158,2 µg/L no Canadá (COMBS JR, 2001;
SAFARALISADEH et al., 2005). Estudos mostram valores baixos de selênio sérico em
populações de países como Espanha, Grécia, Polônia, Austrália e Ásia (ADAME et al,
2012, FAIRWEATHER-TAIT, et al., 2011; GAC et al., 2012). Na América Latina, o valor
encontrado no Peru, em regiões mais altas, foi de 59 µg/L, e, no Chile e Peru ao nível
do mar, os valores foram de 113 µg/L e 117 µg/L respectivamente. (CARMONAFONSECA, 2010).
No Brasil, estudo realizado por Donadio, et al. (2016) observou em adultos da
cidade de São Paulo, concentrações plasmáticas de Se em mulheres da ordem de 52.8
µg/L e de selênio eritrocitário de 50,9 µg/L. Porém, no estudo de Rocha, et al .(2016)
que avaliou mulheres residentes em Porto Velho (RO), as concentrações observadas
foram de 77 µg/L para Se eritrocitário e 49,7 µg/L para Se plasmático.
Na atualidade, ainda não existe valores considerados como padrão ouro de
referência para os biomarcadores de Se, porém, a maioria dos estudos utiliza os pontos
de corte adotados para a população americana, de 60 a 120 para μg/L para selênio
plasmático e 90 a 190 μg/L para selênio eritrocitário (VANDAEL e DEELSTRA, 1993).
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3 OBJETIVOS

3.1 GERAL
▪ Avaliar o estado nutricional relativo ao selênio de indivíduos adultos residentes
na cidade de Manaus-AM.

3.2 ESPECÍFICOS
▪ Realizar a avaliação antropométrica
▪

Avaliar o consumo alimentar do mineral selênio e de macronutrientes

▪

Avaliar a atividade enzimática da GPX

▪

Determinar a concentração de selênio no plasma e nos eritrócitos

▪

Correlacionar as variáveis avaliadas no estudo
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4 CASUÍSTICA
4.1SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES
O modelo do estudo foi do tipo transversal baseado em uma amostra não
probabilística de conveniência. A população deste estudo foi composta por 124
voluntários universitários e funcionários da Universidade Nilton Lins de ambos os
gêneros com idade entre 20 a 59 anos, recrutados na Universidade Nilton Lins na
cidade de Manaus-AM. Para os critérios de inclusão o voluntário não poderia ser atleta
de elite, não ser etilista, não apresentar doenças crônicas não transmissíveis. Após a
seleção inicial dos participantes, não foram incluídos no estudo os participantes que
não entregaram os formulários e questionários solicitados (alimentação e/ou ficha
cadastral) e/ou que não compareceram a coleta de sangue (n=14). Portanto,
permaneceram no estudo 110 dos 124 indivíduos recrutados inicialmente.
4.1.1 ASPECTOS ÉTICOS
O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo - USP, sob o
protocolo 49878215.5.3002.5015 (Anexo B). De posse da aprovação, fez-se a
tramitação para obtenção da anuência do Comitê de Ética da Universidade Nilton Lins
(Anexo C). Para participar da pesquisa, todos os indivíduos assinaram um termo de
Consentimento Livre e Esclarecido TCLE (Apêndice A). Todas as informações
adquiridas foram exclusivamente para compor a pesquisa e o participante teve a
garantia total de sigilo.
4.1.2 PROTOCOLO DO ESTUDO
Foram entregues para todos os participantes questionários com a finalidade de
obter informações socioeconômicas e de estilo de vida (Apêndice B) e formulários
dietéticos para preenchimento de três registros alimentares (Apêndice D). Todos os
participantes receberam orientações de como responder os formulários e questionários.
No dia da coleta do material biológico (sangue) foi realizado a avaliação antropométrica
e o recebimento dos formulários e questionários. O presente estudo foi desenvolvido de
acordo com a figura 3.
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ELABORAÇÃO DO PROJETO

COMITÊ DE ÉTICA

DIVULGAÇÃO DA PESQUISA

SELEÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS

COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO

ANTROPOMETRIA

SANGUE

PESO
ESTATURA

CONSUMO ALIMENTAR

REGISTRO ALIMENTAR
DE TRÊS DIAS

IMC
SELÊNIO

SELÊNIO NO

AVALIAÇÃO

NO

ERITRÓCITO

PLASMA

DOS
Nutrientes

ATIVIDADE
DA GPX

SELÊNIO

MACRONUTRIENTES

Figura 3 Fluxograma das atividades do estudo. Manaus-AM, 2017
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4.2 MATERIAL E MÉTODOS
4.2.1 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA
Foram aferidas as medidas do peso em balança digital Filizola ®, estatura pelo
estadiômetro

digital

HM-210D

da

marca

Chorder,

segundo

metodologia

de

FRISANCHO (1990) e circunferência da cintura (CC), utilizando fita métrica inelástica,
circundando a região abdominal no ponto médio entre a distância da crista ilíaca e o
rebordo costal inferior sendo a leitura ao final da expiração. Posteriormente, o IMC foi
calculado dividindo-se o peso aferido pela estatura em metros ao quadrado kg/(m)2. A
CC e o IMC foram classificados de acordo com as categorias propostas pela
Organização Mundial de Saúde (OMS, 2000) para determinação do diagnóstico
nutricional (Quadro 1).
Quadro 1 Classificação das medidas antropométricas
VARIÁVEIS

IMC
(kg/m2)

CATEGORIAS

REFERÊNCIA

Baixo peso

< 18,5

Eutrófico

18,5 - 24,9

Excesso de peso

≥ 25,0

Pré-obesidade

25,0 - 29,9

Obesidade 1

30 - 34,9

Obesidade 2

35,0 - 39,9

Obesidade 3

≥ 40,0
FEMININO

CC
(cm)

MASCULINO

Sem risco

< 80

< 94

Risco elevado
Risco muito elevado

80 - 88
≥ 88

94 - 102
≥ 102

Fonte: OMS, 2000.
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4.2.2 AVALIAÇÃO DA INGESTÃO ALIMENTAR
Para avaliação do consumo alimentar, foi utilizado o método de registro alimentar
de 3 dias, coletados em dois dias de semana não consecutivos e um dia de final de
semana. A composição da dieta em energia e selênio foi calculada pelo software
Avanutri, versão 3.0.9. Os dados da concentração de selênio nos alimentos produzidos
no Brasil foram acrescentados aos dados do software, oriundos do estudo de Ferreira
et al. (2002) e de análises produzidas pelo Laboratório de Nutrição-Minerais da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Os valores da
ingestão de selênio foram ajustados pela energia segundo o método residual proposto
por WILLET (1998).
4.2.3 COLETA DE SANGUE
Os participantes foram submetidos à coleta sanguínea em jejum de 8 a 12 horas
para determinação de selênio no plasma e nos eritrócitos e da atividade da GPX nos
eritrócitos. A quantidade coletada de sangue foi 20 mL e foi realizada por um
profissional treinado, utilizando seringas e agulhas de aço inoxidável e descartáveis. O
material biológico coletado foi transferido para tubos de polietileno com EDTA. A coleta
de sangue foi realizada no Laboratório Central da Universidade Nilton Lins. Após a
coleta, o sangue foi armazenado em caixa térmica e levado ao Laboratório de Atividade
Biológica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do
Amazonas por via terrestre. O sangue foi processado em centrífuga refrigerada, para
obtenção do plasma e eritrócitos. O processamento do sangue foi realizado da seguinte
maneira: o plasma foi separado do sangue total por centrifugação a 1157 g durante 15
minutos a 4oC, em centrífuga da marca Eppendorf ®, e acondicionado em microtubos
comuns de polipropileno.
A massa eritrocitária foi lavada três vezes com 5 mL de solução salina à 0,9%,
homogeneizada lentamente por inversão e centrifugada a 12857 g 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 e eritrócitos foram
armazenadas em ultrafreezer a -80°C. Depois desse processo, as amostras foram
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armazenadas em uma caixa de isopor com gelo seco e transferidas por transporte
aéreo para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo,
onde foram mantidas em ultrafreezer -80°C até o momento da análise.
4.2.4 CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO
Toda vidraria, recipientes plásticos, ponteiras, microtubos e demais materiais
usados durante os experimentos das análises, foram cuidadosamente desmineralizados
em banho de ácido nítrico a 20%, por um tempo mínimo de 12 horas, sendo
enxaguadas 10 vezes em água nanopura e secos depois em estufa inox para material
desmineralizado a 25°C. Posteriormente, foram embalados em sacos plásticos até o
momento do uso.
4.2.5 DETERMINAÇÃO DE SELÊNIO NO PLASMA E NOS ERITRÓCITOS
As concentrações de selênio no plasma e eritrócitos foram determinadas por
espectrometria de emissão óptica com plasma - ICP MS, de acordo com a metodologia
utilizada pelo Laboratório de Toxicologia e Essencialidade de Metais da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - USP
(BATISTA et al, 2009). As amostras foram diluídas 1:50 num tubo de polipropileno
Falcon® de 15 mL, com uma solução de 0,01% (v/v) Triton X-100, 0,5%(v/v) de ácido
nítrico e 10 µg/L de padrões internos.

REAGENTES
Todos os reagentes utilizados nas análises foram de grau de pureza analítica
(P.A.). A água utilizada para o preparo das soluções, curva de calibração e diluição das
amostras foi do tipo nanopura.
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4.2.6 CONTROLE DA METODOLOGIA DA ANÁLISE DE SELÊNIO
O material certificado SERONORM® para plasma e eritrócitos foi adotado como
padrão de referência para controle de qualidade da análise de selênio.
4.3 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA GPX
A atividade da enzima glutationa peroxidase (GPX) foi determinada nos
eritrócitos. Esta análise foi realizada de acordo com a metodologia proposta por Paglia
& Valentine (1967), em um analisador bioquímico Labmax 240, usando kit disponível
comercialmente (Ransel Laboratories, UK). Essa técnica baseia-se na oxidação da
glutationa pelo peróxido de hidrogênio. Na presença da glutationa redutase e NADH, a
glutationa oxidada é imediatamente convertida a forma reduzida com concomitante
oxidação de NADH (reduzindo NADPH a NADH+). A leitura das amostras foi realizada
em absorbância de 340 nm.
Para determinação da GPX, 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 do
hemolisado foi determinada e o resultado final expresso em unidades de enzima por
grama de hemoglobina.
A

dosagem

de

hemoglobina

(Hb)

foi

realizada

pelo

método

da

cianometahemoglobina com Kit LABTEST® e lido em leitor de microplaca automatizado
Biotech Synergy H1, com comprimento de onda de 540 nm.
4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA
A organização e transcrição dos dados foram realizadas na ferramenta Google
Spreadsheets, no qual os dados foram organizados para as variáveis demográficas,
socioeconômicas e avaliação antropométrica e dietética.
Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, onde as variáveis
quantitativas foram analisadas por meio de medidas de posição (média, mínimo e
máximo) e medidas de dispersão (desvio padrão ou DP).
Após o cálculo da estatística descritiva, para todas as variáveis analisadas
(caracterização, biomarcadores e ingestão alimentar), foi desenvolvida a detecção de
outliers nos resultados obtidos usando o método de Tukey (1977), que calcula o
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intervalo válido para não ser considerado anomalia usando os quartis 1 e 3 da
distribuição.
Quando os outliers foram detectados, foi realizado o teste t de Welch para achar
diferenças significativas entre os valores obtidos para homens e mulheres. Porém,
nesse estudo foi usado o teste de Welch e não o de Student porque o primeiro é mais
confiável quando os grupos a comparar podem ter variância e/ou tamanhos diferentes
(WELCH, 1947). Logo, da análise de diferença entre os grupos, foi calculado o
coeficiente de Spearman para observar a existência de correlação entre as variáveis
analisadas no estudo (SPEARMAN, 1904). O nível de significância para todos os testes
estatísticos usados neste trabalho foi de 5% (p=0,05).

36

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
Manaus é considerada a maior capital em toda a região norte de acordo com o
Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2010). O número total de habitantes mostrado no censo (2010) foi de 1.802.014,
estando 1 milhão deles na faixa etária de 20 a 59 anos. Além disso, a estimativa da
população total para o ano de 2017 foi de 2.130.264 o que pode ser justificado pelo fato
da cidade receber vários imigrantes. É considerada a primeira grande cidade brasileira
na fronteira Norte.
Deste estudo participaram 124 indivíduos, sendo que 105 efetivamente
participaram do estudo, após os critérios de inclusão selecionados em uma amostra de
conveniência.
A média de idade dos indivíduos foi 34,4 anos, as características sóciodemográficas estão apresentadas na tabela 2. Observa-se a prevalência de pessoas do
sexo masculino (60,9%), etnia parda (61,9%), renda familiar entre 1 e 2 salários
mínimos (31,4%) e a maioria sedentários (60,9%). Esses valores condizem com as
estatísticas reportadas pelo IBGE (2010) para o Amazonas, sexo masculino (50,3%),
etnia parda (68,8%) e renda familiar entre 1 a 2 salários mínimos (31,5%).
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Tabela 2 Caracterização da população em estudo. Manaus-AM, 2017.
VARIÁVEL

N

%

GÊNERO
Feminino
Masculino

41
64

39,05
60,95

ETNIA
Parda
Negra
Indígena
Branca
Amarela

65
4
2
32
2

61,90
3,81
1,90
30,48
1,90

ESTADO CIVIL
Solteiro
Divorciado
Casado

64
2
39

60,95
1,90
37,14

RENDA FAMILIAR
<1
1-2
2-3
3-5
5-10
> 10

25
33
22
10
9
6

23,81
31,43
20,95
9,52
8,57
5,71

GRAU/INSTRUÇÃO
Fundamental Completo
Fundamental Incompleto
Médio Completo
Médio Incompleto
Superior Completo
Superior Incompleto

6
5
25
6
18
45

5,71
4,76
23,81
5,71
17,14
42,86

TABAGISMO
Sim
Não

25
80

23,81
76,19

ATIVIDADE FÍSICA
Sim
Não

41
64

39,05
60,95

FILHOS
Sim
Não

70
35

66,97
33,33
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5.1.2 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA
Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2004) a utilização do Índice
de Massa Corporal (IMC) é um método recomendado para o diagnóstico do estado
nutricional de grupos populacionais, pelo fato de ser não invasivo, de baixo custo e
validado.
Segundo os dados antropométricos 60,0% apresentaram excesso de peso,
sendo 37,1% classificados com sobrepeso e 22,9% com obesidade (Figura 4). Os
dados antropométricos por peso, estatura, IMC e circunferência da cintura (CC) estão
relatados na tabela 3.
Tabela 3 Avaliação antropométrica da população em estudo. Manaus-AM, 2017.

Parâmetro

Média

DP

Mínimo

Máximo

Peso (kg)

69,8

13,8

46,7

116,4

1,6

0,09

1,4

1,8

IMC (kg/(m) )

27,0

5,2

17,3

43,0

CC (cm)

87,2

12,6

64,0

122,0

Estatura (m)
2

Legenda: DP: desvio padrão; IMC: Índice de Massa Corpórea; CC: circunferência da cintura.

Segundo o Ministério da Saúde o excesso de peso no Brasil cresceu 26,3% ao
longo de dez anos, passando de 42,6% no ano 2006 para 53,8% do total da população
em 2016, sendo mais prevalente entre os homens. Por sua vez, o número de indivíduos
obesos aumentou 60%, de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016, igualmente prevalente
entre os gêneros (VIGITEL, 2016). Segundo a pesquisa feita pelo VIGITEL Brasil em
2016 na cidade de Manaus, 56,3% dos participantes estavam acima do peso e 20,3%
com obesidade. No presente estudo, 37,1% apresentaram sobrepeso; 22,9% obesos
(Figura 4).
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45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

39,0

37,1

22,9

1,0
Baixo Peso

Eutrofia
Sobrepeso
Classificação de IMC (kg/m²)

Obesidade

Figura 4 Distribuição dos participantes segundo o Índice de Massa Corporal (IMC). Manaus
AM, 2017.

Neste estudo não foi observada diferença significativa no valor médio de IMC
entre homens (27,6 ± 5,1 kg/(m)2) e mulheres (26,2 ± 5,3 kg/(m)2) (p=0,053). Os
resultados deste estudo revelam prevalência de sobrepeso em 45,3% nos homens e
24,4% para as mulheres, conforme mostra a figura 5. De modo semelhante, dados do
VIGITEL mostraram que 60,5% dos homens e 52,3% das mulheres estavam com
sobrepeso.
Em relação à obesidade observou-se que para os homens foi de 20,2% e de
26,9% para as mulheres. Comparando com o estudo VIGITEL (2016) realizado em
Manaus, 19,6% para homens e 20,9% para mulheres, pode-se observar que em nosso
estudo, a obesidade nas mulheres foi mais marcante.
Em outro estudo de Castilho et al. (2014), com indivíduos residentes na cidade
de Viçosa/MG, tanto a prevalência de sobrepeso (26,3%), como de obesidade (20,4%),
foi maior nas mulheres.
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60%
48,8

50%
40%

Homem
45,3

Mulher

32,8

30%

26,8

24,4

20,3

20%
10%

1,6

0%

0,0

Baixo Peso

Eutrofia
Sobrepeso
Classificação de IMC (kg/m²)

Obesidade

Figura 5 Distribuição dos gêneros segundo o índice de Massa Corpórea IMC(kg/m2). ManausAM, 2017.

A figura 6 mostra a comparação desse estudo com os estudos da VIGITEL, AM
e BR, 2016 em relação a excesso de peso e obesidade.
Excesso de peso

Obesidade

80%
60%
40%

26,8

30%

60,5 57,7

52,3 50,5

45,3
24,4

20%

20,3 19,6
18,1

20,9 19,6

10%

20%
0%
0%
Homens
Soares, AM VIGITEL, AM (2016)

Homens
Mulheres
VIGITEL, BR (2016)

Soares, AM

VIGITEL, AM (2016)

Mulheres
VIGITEL, BR (2016)

Figura 6 Comparação dos estudos em relação ao excesso de peso e obesidade entre
os gêneros.
Uma provável explicação para os dados obtidos em nosso trabalho sobre o
excesso de peso poderia estar relacionada à inatividade física, reportada por 60,9% dos
participantes. Os dados referentes a este parâmetro encontram-se na tabela 2
(caracterização da população em estudo). Esse valor foi superior aos encontrados pelo
estudo VIGITEL em Manaus no ano de 2016 (13,5%) e o estudo de Ramalho et al.
(2014) realizado com usuários de uma unidade básica de saúde em Belo Horizonte
(33,7%) e semelhante ao estudo de Sousa, et al. (2011) com indivíduos adultos em
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Ananindeua (PA), com 65,5%. Segundo os dados da OMS (2010), o comportamento
sedentário é uma das causas importantes para o ganho de peso e desenvolvimento da
obesidade. Esse aumento é mais frequente entre jovens de 18 a 24 anos. Porém, essa
prevalência diminui com o aumento da idade. Incentivar atividade física é uma das
prioridades da Estratégia Global para a Promoção da Alimentação Saudável, Atividade
Física e Saúde da Organização Mundial de Saúde (CAMPOS; MACIEL; NETO, 2012).
A circunferência da cintura é um dos métodos comumente utilizados para avaliar
risco cardiovascular. Valores acima de 88 cm para mulheres e 102 cm para homens
indicam alto risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (OMS, 2000).
Neste estudo, considerando esses pontos de pontos de corte, pode-se avaliar na
figura 7, que 17,2% dos homens e 18,8% das mulheres apresentaram risco aumentado
e 18,8% dos homens e 36,6% das mulheres apresentaram risco muito aumentado. No
estudo de Teresina/PI, realizado por Fernandes et al. (2016), as mulheres
apresentaram 19,4% e os homens 37,7% em relação ao risco aumentado, e de 19,4%
e 39,1% de risco muito aumentado respectivamente.
70%
60%
50%

64,1

Homem
Mulher

51,2
36,6

40%
30%
17,2

20%

18,8
12,2

10%
0%
Sem risco

Risco aumentado
Risco muito aumentado
Circunferência da cintura

Figura 7 Distribuição segundo a circunferência da cintura. Manaus-AM, 2017.

5.1.3 AVALIAÇÃO DA INGESTÃO ALIMENTAR
Para a realização da avaliação da ingestão alimentar, foi utilizado o recordatório
de 24horas de três dias. Segundo Fisberg et al, (2009), o recordatório de 24h pode
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definir e quantificar os alimentos e bebidas ingeridas no período anterior à entrevista.
Sua principal vantagem é baixo custo e rápida aplicação.
O estado nutricional é o reflexo da ingestão alimentar, das necessidades
nutricionais e do estado de saúde. Somando-se ainda a outros fatores, como
ambientais, demográficos, econômicos e outros (MAZUR e NAVARRO, 2015).
Embora a utilização de médias para avaliação de consumo alimentar traduzida em
energia e macronutrientes não reflita a realidade, observa-se esses resultados nos
estudos científicos. Assim a média de 1974,6 kcal/dia obtida nesse estudo não reflete
uma variabilidade de 719,4 kcal/dia a 5535,5 kcal/dia para essa população. Esse
resultado foi menor que os obtidos pela Pesquisa de Orçamentos Familiares
(2008/2009), de aproximadamente 2103 kcal para indivíduos adultos de ambos os
gêneros e com idade de 19 a 59 anos. A região norte apresentou o maior consumo
energético, com variação de 1660 kcal a 2496 kcal, quando comparada com as demais
regiões do Brasil (Nordeste: 1448-2174 kcal; Sudeste: 1504-2421 kcal; Sul: 1484-2232
kcal; Centro-Oeste: 1453-2185 kcal). Os dados da POF, não avaliam a adequação em
disponibilidade de energia per capita e por isso não se pode afirmar que exista
deficiência energética no Brasil, conforme mostra a figura 8.
A necessidade média de energia recomendada para a população brasileira pela
própria FAO é de 2.300 kcal/pessoa/dia (FAO, 2000). Nesse estudo 70,2% dos
participantes se encontram fora da média recomendada.
80%
70,2%
70%
60%
50%
40%
29,8%

30%
20%
10%
0%
< 2300

> 2300

Figura 8 Distribuição dos participantes, conforme a ingestão energética. Manaus-AM, 2017
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Estudos epidemiológicos têm evidenciado que dietas inadequadas associadas
ao sedentarismo, tendem a potencializar os riscos para doenças cardiovasculares
(DCV), diabetes mellitus, neoplasias e outras doenças crônicas não transmissíveis. O
processo de transição nutricional com o consumo de alimentos altamente calóricos
associados à baixa ingestão de fibras e inatividade física está cada vez mais presente
na população brasileira e consequentemente relacionado com surgimento da obesidade
(MALTA, 2016; PINHO et al, 2012).
A tabela 4 mostra que não existe diferença significativa entre os valores de
homens e mulheres nos resultados obtidos nesse estudo para ingestão alimentar de
selênio.
Tabela 4 Comparação da ingestão alimentar de selênio entre os gêneros. Manaus-AM, 2017.
HOMENS

MULHERES

NUTRIENTES

Selênio µg

P-VAL
Média

DP

Média

DP

70,7

45,8

73,9

34,0

0,990

Legenda: DP: desvio padrão.

Em relação aos macronutrientes a média do percentual de contribuição calórica de
carboidratos, proteínas e lipídios foi 50,3%, 17,8% e 31,9% respectivamente. De acordo
com Institute of Medicine (IOM) (2000), todos os macronutrientes estavam dentro dos
recomendados.
Em relação ao consumo de selênio, a média de ingestão diária foi de 72 µg/dia,
valor superior ao recomendado pelas DRI (Dietary Recommendation Intake) de 55
µg/dia segundo RDA para adultos saudáveis (IOM, 2000). Nos resultados da POF
(2008/2009), a média do consumo desse mineral foi de 87 µg/dia, maior que a
encontrada em nosso estudo.
O estudo de Silva, Silva e Sá (2017), realizado com acadêmicos do primeiro,
quarto e sétimo período em Teresina (PI), a média de ingestão de selênio foi de 62,8
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µg/dia, 60,7µg/dia e 87 µg/dia, respectivamente. A média dos acadêmicos do sétimo
período ficou acima do resultado deste trabalho.
Na figura 9 pode-se observar a distribuição dos participantes desse estudo em
relação quantidade de selênio ingerida. Observa-se que 44,2% dos participantes
apresentaram inadequação de ingestão para esse mineral, uma das possíveis causas
pode ser o consumo de alimentos com pouca concentração de selênio como raízes e
tubérculos registrados nos recordatórios alimentares.
60%
50%

53,8%
44,2%

40%
30%
20%
10%

1,9%

0%
< 55

55 - 200

200 - 400

Selênio (µg/dia)

Figura 9 Distribuição dos participantes conforme o uso diário do selênio. Manaus-AM, 2017.

A média da ingestão de selênio para a população adulta brasileira tem variado de
30 a 200 µg/dia, de acordo com as pesquisas realizadas no Laboratório de NutriçãoMinerais (FCF-USP). Donadio (2011) avaliou indivíduos adultos saudáveis em São
Paulo (SP) e observou o consumo médio de 41 µg/dia. Já o estudo de Santos (2013),
realizado na cidade de Fortaleza (CE) a média da ingestão foi 77 µg/dia, e, na cidade
Teresina estado do Piauí, segundo, Almondes (2015) a média da ingestão foi 61 µg/dia.
Maia (2008) realizou estudos em São Paulo (SP) e Fortaleza (CE) e as médias
obtidas foram de 110 µg/dia e 200 µg/dia, respectivamente. Rocha (2016) avaliou a
ingestão de selênio em adultos no estado de Porto Velho (RO), e a média do consumo
foi 49 µg/dia. Outros estudos podem ser observados no quadro 2.
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Quadro 2 A média de ingestão de selênio em população adulta saudável no Brasil.
População

Selênio (µg/dia)*

Referências

Manaus/AM

72

Soares, 2018

Novo Airão/AM

54

Bortoli, 2009

Porto Velho/RO

49

Rocha, 2015

Fortaleza/CE

200

Maia, 2008

Fortaleza/CE

77

Santos, 2013

Natal/RN

33

Ferreira, 2010

Teresina/PI

61

Almondes, 2015

Teresina/PI

58

Feitosa, 2016

São Paulo/SP

41

Donadio, 2011

São Paulo/SP

110

Maia, 2008

São Paulo/SP

57

Bortoli, 2009

Cubatão/SP

53

Bortoli, 2009

São Paulo/SP

61H

Coutinho,1999

42M
*valor de referência para adultos: 55 µg/dia (IOM, 2000). H: Homens / M: Mulheres

Podemos observar que essa variabilidade de ingestão alimentar da população
brasileira em diferentes cidades, pode ser explicada pela concentração de selênio no
solo e consequentemente com influência nos alimentos consumidos por esta
população.
Silva Júnior et al. (2017) mostra que existe uma diferença significativa da
concentração de selênio nos solos do Amazonas quando comparada com outros
estados da região Norte (Acre, Roraima, Amapá) e Centro Oeste (Mato Grosso).
No Amazonas a concentração de selênio na camada superior do solo foi 476,67
μg kg-1), valores bem superiores aos encontrados no Acre (159,22 μg kg-1), Roraima
(144,32 μg kg-1), Mato Grosso (172,08 μg kg-1) e Amapá (291,54 μg kg-1).
46

Em São Paulo foram estudados 58 solos e a concentração de selênio variou de
80 a 1612μg kg-1 (GABOS,et al, 2014).
Outros parâmetros que podem contribuir para essa diferença são os hábitos
alimentares dos indivíduos, o uso de fertilizantes contendo selênio, a água disponível, e
outros que podem influenciar o teor desse mineral nos alimentos (SILVA JÚNIOR et al.
2017).
Avaliar o consumo alimentar de selênio não é fácil, começando da escolha da
metodologia, pois embora o recordatório de 24 horas seja o mais indicado, vai
depender da memória do entrevistado e da ingestão relatada que pode ser atípica
(FISBERG, 2009).
Outro fator que pode influenciar nos resultados de ingestão alimentar de selênio
é a quantificação dos valores por meio de tabelas com valores da concentração de
selênio, muitas vezes baseados em dados internacionais, com poucas dados de
alimentos regionais (FERREIRA, 2002).
No presente estudo, o consumo de alimentos característico da região amazônica,
como peixes, carnes, açaí, tucumã, pupunha, mandioca, farinha, camu-camu e outros
foram frequentemente observados nos registros alimentares dos participantes, o que
dificultou uma qualidade mais precisa, pela falta desses dados em tabelas de
composição de alimentos.
Rocha (2009) analisou alguns pescados no estado de Rondônia, como Pacu
0,31µg/g, Traíra 0,62µg/g, Jutuama 0,12µg/g, Piau 0,48 µg/g, Pupunha 0,03 µg/g e
Castanha-do-brasil 5,83 µg/g.
Yuyama et al. (1997), analisou a concentração de Se (µg), em frutos da região
amazônica obtendo valores considerados em 100g da parte comestível de: 8,2 ± 0,2
para graviola, 0,7 ±0,1 para o cupuaçu, 0,6 ±0,01 para manga, 2,8 ± 0,05 para palmito
cozido, 2,1 ±0,02 para palmito cru, 0,6 ± 0,01 para araça-boi, 0,8 ±0,08 para abricó, 0,6
±0,1 para jaca polpa, 0,2 ± 0,07 para jambo, 3,5 ±0,1 para pupunha e 1,6 ±0,1 para
umarí.
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5.2 MARCADORES BIOQUÍMICOS DO ESTADO NUTRICIONAL RELATIVO AO
SELÊNIO.
As concentrações no sangue (plasma ou eritrócitos), unhas, cabelos e urina, são
biomarcadores que podem ser usados para avaliar o estado nutricional relativo ao
selênio de indivíduos (THOMSON, 2004). Neste estudo foram utilizados concentração
de selênio no plasma e eritrócito e a atividade eritrocitária total da GPX. Os valores
estão apresentados na tabela 5.
Tabela 5 Marcadores do status de selênio dos participantes. Manaus-AM, 2017.
Parâmetros

Média

DP

Mínimo

Máximo

Valor de referência

Atividade da GPX
(U/g Hb)

73

21,8

21,3

137,1

27,5 - 73,6 a

Se Eritrócito (µg/L)

211

62,4

82,7

413,1

90 - 190 b

Se Plasma (µg/L)

111,4

36,9

60,6

249,7

60 - 120 b

a

Valores estabelecidos pelo kit comercial Ransel;Randox; bVANDAEL; DEELSTRA,1993.
Legenda: DP: desvio padrão; Se: selênio; GPX: glutationa peroxidase.

Se considera a concentração de selênio nos eritrócitos como um biomarcador do
status deste mineral no organismo de longo prazo, uma vez que a meia-vida destas
células é de 120 dias (THOMSON, 2004). O plasma é um biomarcador que reflete o
estado nutricional em curto prazo e responde rapidamente a alterações na ingestão de
selênio pela dieta ou por suplementação (HAMBIDGE, 2003; COMBS, 2015).
Segundo Thompson (2004) devido às variações do status de selênio em nível
mundial, não existe um parâmetro de referência aceito considerado como padrão ouro
para a avaliação desse mineral, entretanto existe um intervalo encontrado na literatura
para populações saudáveis que se utiliza como valor de referencia de Vandael e
Deelstra,1993.
As médias para os marcadores bioquímicos obtidos nesse estudo para atividade
da GPX e concentrações no plasma encontram-se dentro dos valores de referência
(Tabela 5). Na distribuição dos participantes segundo as concentrações de selênio no
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plasma e eritrócitos, pode-se observar que praticamente, todos os participantes
estavam com status adequado, entretanto 65,7% ultrapassaram o limite superior de
referência em relação ao eritrócito, o mesmo ocorrendo em relação ao plasma, com
27,6% ultrapassando o limite superior de referência (Figuras 10 e 11)
65,7%

70%
60%
50%
40%

33,3%

30%
20%
10%

1,0%

0%
< 90

90 - 190

> 190

Se eritrócito (µg/L)

Figura 10 Distribuição da concentração de selênio eritrocitário dos participantes de acordo com
os valores de referência de Vandael e Deelstra (1993). Manaus-AM, 2017.
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Figura 11 Distribuição da concentração de selênio plasmático dos participantes de acordo com
os valores de referência de Vandael e Deelstra (1993). Manaus-AM, 2017.

A média da concentração plasmática dos participantes foi 111,4µg/L, valor
considerado alto quando comparado com estudos brasileiros.
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Donadio (2011) avaliou 124 voluntários em São Paulo, e a concentração
plasmática obtida foi de 54 µg/L, o estudo de Bortoli (2009), que avaliou mulheres
saudáveis da região de São Paulo encontrou uma média de 81µg/L.
Segundo o estudo de Santos (2013) em Fortaleza (CE), Almondes (2015)
Teresina (PI) e Rocha (2015) em Porto Velho (RO), as concentrações plasmáticas
foram de 62 µg/L, 55 µg/L e 50 µg/L, respectivamente. Essa variação pode ser
justificada pelo consumo alimentar dos participantes. Como já foi citada anteriormente,
a disponibilidade de Se nos alimentos das regiões norte e nordeste, tendem a ser
maiores quando comparada às demais regiões.
Em relação à concentração do selênio eritrocitário a média encontrada neste
estudo foi 211 µg/L, enquanto nos estudos já citados acima, foram observados valores
de: Donadio (2011) SP, 56 µg/L, Bortoli (2009) SP e Cubatão 86 µg/L e 86 µg/L
respectivamente, Santos (2013) CE, 101 µg/L, Almondes (2015) PI, 70 µg/L e Rocha
(2015) RO, 75 µg/L, portanto bem inferiores.
A população da Amazônia tende a apresentar concentração de selênio no
sangue de normal a relativamente alto, conforme já observado em outros estudos
(LEMIRE et al, 2006). Estudos realizados em nosso laboratório que avaliaram a
concentração de Se no plasma e eritrócito, podem ser observados no quadro 3, abaixo.
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Quadro 3 Marcadores bioquímicos avaliados em estudos brasileiros. Manaus-AM,
2017.
População

GPX U/g Hb

Se Plasma µg/L

Se Eritrócito
µg/L

Referências

Manaus/AM

73

111

211

Soares, 2018

Novo Airão/AM

73

102

200

Bortoli, 2009

Porto Velho/RO

45

50

75

Rocha, 2015

Teresina/PI

46

55

70

Almondes, 2015

Fortaleza/CE

37

63

102

Santos, 2013

São Paulo/SP

40

54

56

Donadio, 2011

São Paulo/SP

37

82

87

Bortoli, 2009

Cubatão/SP

38

61

86

Bortoli, 2009

São Paulo/SP

27

78

123

Coutinho, 1999

A atividade da GPX no eritrócito é considerada por alguns autores um marcador
sensível em relação ao estado nutricional dos individuos relativo ao selênio (HURST,
2010).
A atividade da GPX se correlaciona com o consumo de Se e consequentemente
com as concentrações de Se no sangue, portanto, o consumo inadequado, pode reduzir
a atividade dessa enzima. A atividade enzimática da GPX é utilizada como um
marcador funcional de selênio, visto que este mineral compõe seu sítio ativo
(LABUNSKYY et al, 2014).
No presente estudo a média da atividade da GPX entre os participantes foi de
72,9U/g Hb valor considerado como adequado.
Considerando os resultados de outros estudos realizados no Brasil (Quadro 3),
os obtidos nesse estudo foram semelhantes a outros da região Amazônica e superiores
aos das demais regiões brasileiras.
Portanto, no Brasil, os trabalhos que avaliaram o status de selênio por meio
desses marcadores mostraram que as populações dos estados das regiões Norte e
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Nordeste apresentaram maiores concentrações do mineral no sangue e maior atividade
da GPX, enfatizando a influência ambiental na ingestão e status de selênio.
Na figura 12, está apresentada a variabilidade dos dados obtidos para atividade
enzimática onde 45,7% dos indivíduos apresentava atividade da GPX acima do
intervalo de referência adotado pelo kit comercial.
60%

53,3%

50%

45,7%

40%
30%
20%
10%
1,0%
0%
< 27,5

27,5 - 73,6

> 73,6

GPX (U/g Hb)

Figura 12 Distribuição dos indivíduos segundo atividade enzimática da glutationa peroxidase,
de acordo com os valores de referência do kit comercial Ransel;Randox. Manaus-AM, 2017.

Na tabela 6, estão expressas as correlações entre os marcadores sanguíneos de
selênio e as demais variáveis deste estudo. Não foi observada correlação entre as
concentrações de selênio plasmático e eritrocitário, porém foi observada uma
correlação positiva entre a atividade da GPX e concentração de Se no eritrócito. Além
disso, o teste t mostrou que não houve diferença estatisticamente significativa entre os
gêneros para os marcadores bioquímico.
Tabela 6 Correlação da concentração de selênio no sangue e as demais variáveis analisadas
no estudo. Manaus-AM, 2017
Variáveis
Proteínas
Se dietético
Atividade GPX

Se plasma

Se eritrócitos

-0,009

0,053

0,061

0,025

-0,026

0,393**

Legenda: GPX: glutationa peroxidase. *p<0,05; **p<0,001.
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6 CONCLUSÃO
Pode-se concluir por meio dos resultados desse estudo, que:
O estado nutricional relativo ao selênio de indivíduos adultos, residentes no
município de Manaus, foi considerada deficiente em uma boa parte da população,
apesar de consumirem quantidade desse mineral consideradas adequadas. Porém, em
relação os parâmetros bioquímicos não houve deficiência, a maioria está dentro da
normalidade. No entanto, são necessários cuidados para evitar a toxicidade.
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