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RESUMO 

BRESSAN, S. Polimorfismos no gene da Cu, Zn-superóxido dismutase, estado 

nutricional relativo ao Zn e estresse oxidativo em pacientes com câncer da cavidade oral 

e orofaringe. São Paulo, 2010. Defesa de Mestrado - Faculdade de Ciências Farmacêuticas - 

Universidade de São Paulo. 

  

O zinco (Zn) é um mineral que participa de diversas funções biológicas no organismo. É 

necessário para cerca de 300 enzimas, dentre elas a enzima Cu, Zn - superóxido dismutase 

(SOD1) que desempenha ações importantes no controle do estresse oxidativo e no processo de 

carcinogênese. Polimorfismos de nucleotídeo único (SNP) no gene para a SOD1 poderiam 

favorecer o aumento do estresse oxidativo e o surgimento do câncer. Este trabalho tem como 

objetivo avaliar a influência dos SNPs A35C (rs 2234694) e G2809A (rs 4998557) no gene da 

SOD1 no risco do câncer da cavidade oral e orofaringe (Estudo I) e associação entre esses 

SNPs, estado nutricional relativo ao zinco e estresse oxidativo em pacientes com câncer da 

cavidade oral e orofaringe (Estudo II). No Estudo I incluíram-se 169 homens com câncer da 

cavidade oral e orofaringe (casos) e 181 homens sem a doença (controles). A distribuição da 

frequência dos genótipos para o SNP A35C, para o grupo caso, foi de 91% de AA, 8% de AC 

e 1% de CC. Em relação ao genótipo para o SNP G2809A, no grupo caso observaram-se 66% 

de GG, 29% de GA e 5% de AA, e no grupo controle observaram-se 62% de GG, 34% de GA 

e 4% de AA. No estudo II incluíram-se 29 homens com câncer da cavidade oral e orofaringe. 

O consumo alimentar de Zn foi de 10,02 ± 4,81mg/dia [média ± desvio-padrão (dp)].  

Observaram-se concentrações plasmáticas e eritrocitárias de Zn de 76,80 ± 23,77µg/dL e 

44,26 ± 4,79 µg/g de hemoglobina (média ± dp); atividade da SOD total no eritrócito de 

1.629,57 ± 675,25 U/g de hemoglobina (média ± dp); concentrações plasmáticas de 

malondialdeído (MDA) de 1,65 ± 0,58 nmol/dL (média ± dp); concentração de ORAC de 

2607,89 ± 440,60 µmol TE/L. O SNP G2809A parece não ter influência no risco no câncer da 

cavidade oral e orofaringe. Os dados sugerem pacientes com câncer da cavidade oral e 

orofaringe apresentam deficiência no estado nutricional relativo ao Zn e aumento do estresse 

oxidativo. 

 

Palavras-chave: zinco, câncer de cabeça e pescoço, superóxido dismutase, 

polimorfismos, estado nutricional, estresse oxidativo, nutrigenômica. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

BRESSAN, S. Polimorfismos no gene da Cu, Zn-superóxido dismutase, estado 

nutricional relativo ao Zn e estresse oxidativo em pacientes com câncer da cavidade oral 

e orofaringe. São Paulo, 2010. Defesa de Mestrado - Faculdade de Ciências Farmacêuticas - 

Universidade de São Paulo. 

 

Zinc (Zn) is a mineral with diverse biological functions. It is necessary for 300 enzymes, 

including Cu, Zn – superoxide dismutase (SOD1) that displays important roles in oxidative 

stress control and in carcinogenesis.  Single nucleotide polymorphisms (SNP) in SOD1 gene 

could lead to increased oxidative stress and cancer development. We aimed at investigating 

the influence of the A35C (rs 2234694) and G2809A (rs 4998557) SNPs in SOD1 gene on 

oral and orofaryngeal cancer risk  (Study I) and  the association between these SNPs, Zn 

nutritional status and oxidative stress in oral and orofaryngeal cancer patientes (Study  II).  

169 men with oral and orofaryngeal cancer (cases) and 181 men without the disease (controls) 

were included in Study I. Genotype frequency distribution for SOD1 A35C was the 

following: 91% AA, 8% AC and 1% CC (cases). Genotype frequency distribution for SOD1 

G2809A was the following: 66% GG, 29% GA and 5% AA (cases) and 62% GG, 34% GA 

and 4% AA (controls). 29 men with oral and orofaryngeal cancer were included in Study II. 

Dietary Zn consumption was 10,02 ± 4,8 mg/day. Zn plasma and eritrocyte concentrations 

were 76,80 ± 23,77µg/dL and 44,26 ± 4,79 µg/g hemoglobin; total SOD activity in the 

eritrocyte was 1.629,57 ± 675,25 U/g hemoglobin; malondialdehyde (MDA) plasmatic 

concentration was 1,65 ± 0,58 nmol/dL and ORAC was 2607,89 ± 440,60 µmol TE/L. SOD1 

G2809A does not seem to increase oral and orofaryngeal cancer risk. Furthermore oral and 

orofaryngeal cancer patients seem to present deficiency in Zn nutritional status and increased 

oxidative stress. 

 

Key-words: oral and orofaryngeal cancer, zinco, superoxide dismutase 1, 

polymorphisms, oxidative stress. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

  O câncer é considerado um importante problema de saúde pública em todo o mundo, 

(GARÓFOLO et al., 2004), sendo causado por uma amplitude de fatores que modulam o 

processo de carcinogênese, tais como o estilo de vida, exposição ambiental a carcinógenos, 

suscetibilidade genética, estresse oxidativo e alimentação (KLAUNIG et al., 2004; KAYNAR 

et al., 2005; DURSUN et al., 2006; BENTZ, 2007). 

  A relação entre nutrição e câncer tem sido evidenciada na literatura, especialmente a 

partir das décadas de 1960 e 1970 (KEY et al., 2002). Estima-se que a dieta está relacionada 

com 35% a 55% dos casos de câncer em humanos (TAGHAVI et al., 2007; SINGH et al., 

2008). Micronutrientes constituintes da dieta, como o zinco (Zn), podem apresentar ações 

relacionadas a modulação da carcinogênese, como no controle do estresse oxidativo, por 

exemplo (SLIWINSKI et al.,2009; GARAVELLO et al., 2009).  

  O Zn apresenta diversas funções no organismo humano, sendo divididas em estrutural, 

enzimática e reguladora. Participa como componente essencial para ação catalítica de cerca de 

300 enzimas; além disso, merece destaque seu papel na regulação da expressão gênica 

(VALLEE et al., 1993; MAFRA & COZZOLINO, 2004; STEFANIDOU et al., 2006).  

  Por conferir função estrutural a proteínas antioxidantes, como a enzima superóxido 

dismutase 1 (SOD1), ou Cu-Zn,SOD, o Zn exerce importante papel no controle do estresse 

oxidativo, que por sua vez está relacionado com doenças crônicas não transmissíveis, como o 

câncer (SUBAPRIYA et al., 2002; EIDE, 2006; TAYSI et al., 2008; SLIWINSKI et al., 

2009).   

  A SOD1 desempenha função importante no processo de carcinogênense (YOKOE et 

al., 2009)  e é considerada a primeira linha de defesa antioxidante contra o dano oxidativo, 

(BEEVI et al., 2004; DIMAYUGA et al., 2007). Merece destaque a presença de 

polimorfismos de nucleotídeo único (SNP) no gene que codifica a SOD1, tais como o SNP 

A35C e G2809A (FLEKAC et al., 2008; CEBRIAN et al., 2006).  Apesar de serem restritas 

informações a respeito da consequência funcional desses polimorfismos, verificou-se que o 

SNP SOD1 A35C resultou em redução da atividade da enzima codificada em indivíduos 

saudáveis e diabéticos (FLEKAC et al., 2008), não existindo descrições similares em 

pacientes com câncer. O SNP SOD1 G2809A, por sua vez, foi avaliado apenas em pacientes 

com câncer de mama, observando-se que essa variação genética aumentou marginalmente o 

risco da doença (CEBRIAN et al., 2006; UDLER et al., 2007).   
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  O câncer de cabeça e pescoço acomete o aparelho aerodigestivo superior e tem origem 

multifatorial, entre os quais se destacam o fator genético, estilo de vida, exposição a agentes 

carcinogênicos, como tabaco e álcool, e alimentação deficiente em micronutrientes 

antioxidantes, como o Zn (BUNTZEL et al., 2003; GUERRA et al., 2005; BOCCIA et al., 

2008; ARGIRIS et al., 2008).  

  Estado nutricional deficiente relativo ao Zn foi correlacionado com tamanho 

aumentado e estágio avançado de tumores de cabeça e pescoço (PRASAD et al., 1998). Em 

pacientes com câncer de cavidade oral, um sistema de defesa antioxidante comprometido 

tornaria células da mucosa mais suscetíveis às ações deletérias de espécies reativas de 

oxigênio, favorecendo a progressão da doença (BEEVI et al., 2004). Pacientes com esse tipo 

de câncer apresentaram no plasma e eritrócito níveis aumentados do marcador de estresse 

oxidativo malondialdeído (MDA) e redução da atividade da enzima SOD1, quando 

comparados ao grupo controle de indivíduos sem a doença (MANOHARAN et al., 2005). 

  Apesar da importância do Zn no câncer de cabeça e pescoço, não se conhece o 

impacto dos polimorfismos A35C e G2809A na SOD1 no contexto da doença. Nesse sentido, 

este trabalho tem como objetivo avaliar a influência desses SNPs no gene da SOD1 no risco 

do câncer da cavidade oral e orofaringe (Estudo I) e associação entre esses SNPs, estado 

nutricional relativo ao zinco e estresse oxidativo em pacientes com esse câncer (Estudo II).  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Zinco  

  O Zn é o segundo elemento-traço mais abundante no corpo humano, cuja 

essencialidade foi demonstrada na década de 1960 (PRASAD et al., 2007; WALKER et al., 

2009). Apresenta diversas funções, que podem ser divididas em três categorias: estrutural, 

reguladora, e enzimática (VALLEE et al., 1993). 

  Este mineral participa da estrutura de enzimas e proteínas, bem como da estabilização 

de proteínas ligadas ao DNA. É um componente essencial para atividade de cerca de 300 

enzimas, e contribui para ação catalítica de metaloenzimas dependentes de Zn, tais como a 

Cu, Zn-superóxido dismutase (Cu, Zn-SOD ou SOD1) e álcool desidrogenase. Atua na 

regulação da atividade neuronal e na memória, e está envolvido na estabilidade e expressão 

genética, pois participa da estrutura da cromatina, replicação e transcrição do DNA, através da 

atividade das enzimas DNA e RNA polimerase. Além disso, está envolvido no reparo do 

DNA e na apoptose celular (STEFANIDOU et al., 2006; HAMBIDGE & KREBS, 2007; 

SUN et al., 2007) 

  Este micronutriente participa do metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. É 

essencial para a reprodução, crescimento, desenvolvimento, formação óssea, sistema 

imunológico e cicatrização. O organismo humano contém cerca de 1,5 a 2,5g de Zn presente 

em todos os órgãos, especialmente nos músculos, ossos, pele, cérebro, rins, fígado, pâncreas, 

coração, cabelo, próstata e plasma sanguíneo (MOCCHEGIANI & CONSORTIUM, 2008; 

HOGSTRAND et al., 2009). 

  Entre os alimentos considerados fontes de Zn destacam-se os produtos de origem 

animal, como as carnes vermelhas, fígado, ostras, ovos, caranguejo e carnes de aves que 

apresentam maior biodisponibilidade deste mineral quando comparado aos alimentos de 

origem vegetal. Vale destacar que a absorção de Zn é relativamente baixa e sujeita à 

influência de fatores fisiológicos e componentes dietéticos, tais como o fitato e o cobre que 

inibem a sua absorção, enquanto que a presença de proteína animal aumenta a absorção do 

mesmo (MAFRA & COZZOLINO, 2004; PERSON et al., 2006; DEVIRGILIIS et al., 2007). 

  As necessidades diárias de Zn são estabelecidas de acordo com a idade e o estágio de 

vida. Segundo o Institute of Medicine (IOM-FNB) (2001), para homens saudáveis e com 

idade acima de 19 anos, a ingestão dietética recomendada de zinco (RDA) é de 11 mg/dia e o 

limite superior tolerável (UL) para se evitar efeitos adversos é de 40 mg/dia.  
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  A deficiência de Zn foi primeiramente descrita por Prasad et al., (1963) em meninos 

adolescentes com retardo do crescimento. Estima-se que sua prevalência na população 

mundial ultrapassa os 20%, acometendo mais de 2 bilhões de pessoas em países em 

desenvolvimento. Alguns fatores podem desencadear esta deficiência, tais como dieta 

deficiente em Zn ou com baixa biodisponibilidade do mineral, baixo consumo de alimentos de 

origem animal, dieta com alto teor de fitato, desnutrição, anemia falciforme, síndrome de má 

absorção, cirrose, doença renal crônica, infecções, alcoolismo, cirurgia e perda sanguínea 

(PRASAD, 1985; PRASAD, 2008; TUERK & FAZEL, 2009). De acordo com a gravidade, a 

deficiência de Zn pode afetar os sistemas nervoso central, gastrointestinal, esquelético, 

reprodutivo e imunológico, ocorrendo assim o retardo do crescimento, perda de peso, 

diminuição da função imune, diarréia, hipogonadismo, alopecia, anorexia e má absorção 

(WALKER & BLACK, 2004; TUERK & FAZEL, 2009).  

  Por outro lado, a fim de se evitar efeitos adversos provenientes do consumo excessivo 

de Zn, o valor de UL deve ser considerado (CUEVAS & KOIANAGI, 2005). Observou-se 

que doses muito altas, acima de 150 mg, resultaram em disfunção do sistema imunológico e 

sintomas clínicos como gosto metálico, náuseas e vômitos (CHARDRA, 1984; CUEVAS & 

KOIANAGI, 2005). Além disso, homens que consumiram mais de 100 mg/dia tiveram risco 

aumentado para o câncer de próstata (LEITZMANN et al., 2003). 

  A captação do Zn, orgânico ou inorgânico, ocorre na borda em escova do enterócito 

por mecanismos de difusão ativa ou passiva. Na presença de baixa concentração de Zn 

proveniente da dieta, ocorre aumento da capacidade de transportadores que agem como 

mediadores do processo de absorção, e a difusão passiva ocorre diante da alta ingestão do 

mineral. De forma geral cerca de 20 a 30% da quantidade ingerida é absorvida principalmente 

no intestino delgado, enquanto que no estômago e intestino grosso a absorção é bastante 

reduzida. O Zn é transportado ao fígado com auxílio da albumina. Desse órgão é distribuído 

para outros tecidos ligado à albumina, aminoácidos, ou α-2-macroglobulina (MAFRA & 

COZZOLINO, 2004; PERSON et al., 2006). 

  No interior da célula da mucosa intestinal, a homeostase de Zn é regulada por 

proteínas que se ligam a metais, como a metalotioneína (MT), uma proteína de baixo peso 

molecular que na presença de baixas concentrações de Zn libera o mineral de seu interior; e 

proteínas intestinais ricas em cisteína (CRIP’s) que se ligam ao Zn exercendo o papel de 

carreadores celulares, aumentando assim a velocidade de absorção (Figura 1). Existe ainda 

uma grande família de transportadores de Zn, denominadas ZnT e Zip. Estes transportadores 

exercem funções opostas na homeostase celular, uma vez que os transportadores ZnT 
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reduzem o Zn intracelular, através do efluxo do mineral para fora da célula ou para o interior 

de organelas celulares, enquanto que os transportadores Zip aumentam o influxo celular de Zn 

e também promove a sua saída do interior de organelas para o citoplasma (COUSINS et al., 

2006; SUN et al., 2007).  O Zn não absorvido é excretado pelas fezes.   

  O estado nutricional relativo ao Zn pode ser analisado através das concentrações deste 

mineral no plasma sanguíneo, eritrócitos, saliva, glóbulos brancos, urina, pêlo, cabelo e 

atividade de metaloenzimas como anidrase carbônica, fosfatase alcalina e carboxipeptidases 

(HENRIQUES et al., 2003; SALIBA et al., 2006). Dentre os diversos biomarcadores para 

avaliação do estado nutricional relativo ao Zn, a concentração de Zn plasmático é uma medida 

bioquímica bastante utilizada e aceita, apesar de apresentar baixa sensibilidade por ser afetada 

por fatores fisiológicos. Assim, deve-se considerar outro biomarcador além da concentração 

plasmática, como o Zn no eritrócito que não reflete mudanças recentes e indica o estado 

nutricional relativo ao Zn de prazo mais longo (MAFRA & COZZOLINO, 2004; SALIBA et 

al., 2006).  

 

 

Figura 1. Esquema representativo dos mecanismos de absorção, distribuição para tecidos 

periféricos e excreção de zinco proveniente da dieta (Adaptado de HENRIQUES et al., 2003). 

Zn: zinco, TGI: trato gastro intestinal, MT’s: metalotioneínas, CRIP’s: proteínas intestinais 

ricas em cisteína, ZnT e ZIP: transportadores de Zn. 
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2.2. Estresse oxidativo e papel antioxidante do zinco  

 

  O estresse oxidativo é resultado do desequilíbrio entre o sistema oxidante e 

antioxidante. O sistema oxidante é composto pelo aumento na liberação de espécies reativas 

de oxigênio (EROs) ou espécies reativas de nitrogênio (ERNs). Estas moléculas são instáveis, 

altamente reativas e danificam macromoléculas como carboidrato, lipídios, proteínas, DNA e 

também a membrana celular. Destaca-se que ainda não existe um marcador de estresse 

oxidativo validado como ideal, portanto, não há um consenso do melhor biomarcador a ser 

utilizado, porém, especificamente em relação a peroxidação lipídica, grande ênfase é dada ao 

malondialdeído (MDA). O MDA é um produto secundário da peroxidação lipídica, e é um 

dos marcadores mais utilizados para determinação do estresse oxidativo no plasma humano 

(VASCONCELOS et al., 2007). Estresse oxidativo tem sido associado a diversas doenças 

como diabetes mellitus, aterosclerose, artrite reumatóide, doenças neurodegenerativas e 

câncer (PRASAD et al., 2009). 

  O sistema antioxidante abrange componentes enzimáticos, como a SOD, a glutationa 

peroxidase (GPx), a catalase (CAT) e antioxidantes não enzimáticos como a vitamina C, 

vitamina E, carotenóides e flavonóides (WARD, 2002; KOURY et al., 2003, KAYNAR et al., 

2005; VALKO et al., 2006). Existem ainda diversos tipos de ensaios para se estimar a 

capacidade antioxidante do organismo. Dentre eles desataca-se o ORAC (Oxygen-Radical 

Absorbancy Capacity), deve-se ressaltar que este ensaio foi recentemente validado para uso 

em análises no plasma e soro por Prior et al., (2003). Caple e colaboradores (2010) 

observaram que indivíduos com dano no DNA apresentam capacidade antioxidante limitada e 

que o dano pode ser reduzido através de compostos antioxidantes provenientes da dieta.  

  A ação antioxidante do Zn está relacionada a diversos fatores. Este micronutriente é 

um componente estrutural da enzima antioxidante SOD1; exerce papel antagônico na 

atividade redox de metais de transição, como o cobre e ferro, que provocam a oxidação de 

grupos sulfidril de proteínas. Além disso, age na regulação do metabolismo da MT, uma 

proteína que desempenha importante atividade antioxidante e participa da homeostase do Zn 

(HO, 2004; MOCCHEGIANI & CONSORTIUM, 2008).  

  Além do papel antioxidante, o Zn pode ter ação antiinflamatória através da inibição do 

NF-Kβ, um fator de transcrição pro inflamatório que está relacionado no desenvolvimento de 

doenças crônicas, como o câncer (SETHI et al., 2008; PRASAD, 2009).  
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  A enzima SOD1 desempenha ação importante no processo de carcinogênese (YOKOE 

et al., 2009).  Está presente no interior do citoplasma, compartimentos do núcleo e lisossomos 

das células de mamíferos.  Seu gene localiza-se no cromossomo 21, na região 21q22 (ZELCO 

et al., 2002, MIAO & CLAIR, 2009). É considerada a primeira linha de defesa do sistema 

antioxidante contra as EROs, (Figura 3) e tem como função catalisar a conversão do radical 

superóxido em peróxido de hidrogênio que ao final é dissociado em água e oxigênio pelas 

enzimas GPx e CAT, transformando assim, uma espécie altamente reativa em uma forma 

menos nociva às células (BEEVI et al., 2004; DIMAYUGA et al., 2007; YOKOE et al., 

2009). 

 

 

 

 

             

 

Figura 2. Representação da ação da enzima superóxido dismutase (SOD) que compõe a 1ª linha de 

defesa antioxidante contra ERO (Adaptado de CEBRIAN et al., 2006). O2: radical superóxido, SOD: 

superóxido dismutase, H2O2: peróxido de hidrogênio, CAT: catalase, GPX: glutationa peroxidase, 

GSSG: glutationa oxidada, GSR: glutationa redutase, GSH: glutationa reduzida, H2O: água.  
 

 

  Além da SOD1 existem ainda, a SOD2, dependente de manganês e encontrada na 

mitocôndria, e a SOD3, dependente de ferro e localizada no meio extracelular (ZELKO et al., 

2002; JOHNSON & GIULIVI, 2005). A SOD1 é o membro mais abundante dessa família de 

enzimas antioxidantes, representando cerca de 90% do total de SODs (NOOR et al., 2002). 

Deficiências dietéticas de Cu, Zn e Mn associaram-se à redução da atividade de SOD e 

aumento do dano oxidativo (FANG et al., 2002). Observou-se em células tumorais redução da 

atividade das enzimas SOD1 e SOD2 (OBERLEY, 2001). Em outro estudo observou-se 

redução na expressão da SOD1 no epitélio com invasão tumoral quando comparado ao tecido 

O2
.
 
- H2O2 H2O  

SOD 

GSSG GSH 

  GSR 

GPX 

CAT 

O2 

 



21 

 

não acometido (PIYATHILAKE et al., 2002). Elucidou-se in vitro o efeito protetor da super 

expressão da SOD1 no tratamento dos efeitos colaterais da radiação (VELDWIJK et al., 

2009).  

 

 

2.3. Polimorfismos no gene que codifica para a enzima SOD1. 

 

  A amplitude de estudos que hoje são direcionados para o entendimento da interação 

entre o genoma humano e o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis, como o 

câncer, teve seu início em 1953, quando James Watson e Francis Crick elucidaram a estrutura 

da molécula do ácido desoxirribonucléico (DNA). Com esta descoberta, em conjunto com a 

conclusão do projeto genoma humano (PGH) iniciou-se em 2003 uma verdadeira revolução 

na área do conhecimento humano (FARAH, 2007). 

  Entre os objetivos alcançados com o término do PGH destaca-se a determinação do 

número de genes no genoma humano estimado entre 30.000 e 35.000 genes, antes previsto em 

100.000 genes. Observou-se também que a sequência do DNA apresenta similaridade de 

99,9% entre os seres humanos. Esta diferença de 0,1% se deve à presença de variações, entre 

elas os polimorfismos de nucleotídeo único (Single Nucleotide Polymorphism-SNP; 

pronunciam-se “snips”). Estas variações envolvem apenas um par de base (pb) do DNA e 

ocorrem aproximadamente a cada 300 pb. Estima-se a presença de 10 milhões de SNPs no 

total de 3 bilhões de pb existentes no genoma humano. Ao final do PGH cerca de 3,7 milhões 

de SNPs foram mapeados, o que possibilitou a identificação de genes associados a doenças, 

como o câncer, a doença cardiovascular e o diabetes mellitus (FARAH, 2007).  

  De forma geral, os SNPs podem ser definidos como alterações genéticas presentes em 

mais de 1% da população e podem ocorrer em sequências não codificadoras, não tendo 

provavelmente efeito sobre a função da proteína. Em sequências codificadoras, podem 

resultar em proteínas com alterações, tais como diminuição da expressão ou atividade de 

proteínas, e assim possibilitar o aparecimento de doenças e do próprio câncer (LIMA et al., 

2006). Destaca-se a presença de SNPs no gene que codifica a SOD1, tais como o SNP A35C 

e o SNP G2809A (FLEKAC et al., 2008; CEBRIAN et al., 2006).  Observou-se maior 

prevalência do SNP SOD1 A35C em pacientes com diabetes mellitus do tipo 2 em 

comparação aos indivíduos controle, sem a doença. Nesse caso, esse SNP esteve associado à 

redução da atividade da enzima SOD1 (FLECAK et al., 2008). 
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  No contexto do câncer, ainda são poucos os estudos em que se avaliou o impacto de 

polimorfismos nesse gene (CEBRIAN et al., 2006; UDLER et al., 2007). Assim, por exemplo, 

observou-se que o SNP SOD1 G2809A esteve marginalmente associado ao risco de câncer de 

mama (CEBRIAN et al., 2006). Por outro lado, polimorfismos na SOD1 não influenciaram a 

sobrevida de pacientes com esse mesmo câncer (UDLER et al., 2007). 

  Sugere-se que variações genéticas nos genes relacionados com o estado redox 

poderiam modular o risco para o câncer da cavidade oral. Deste modo, alguns polimorfismos 

genéticos poderiam aumentar o risco para o câncer (WU et al., 2010). 

 

 

 

2.4. Zinco e câncer de cabeça e pescoço 

 

  Grande interesse tem sido voltado para o Zn como fator protetor contra o câncer 

(FRANKLIN & COSTELLO, 2007; SILVEIRA & ROHAN, 2007; SLIWINSKI et al., 2009). 

As ações anticarcinogênicas desse mineral envolvem diferentes mecanismos, como inibição 

da proliferação celular e angiogênese, indução da apoptose, manutenção da integridade do 

DNA e prevenção para formação de radicais livres (STEFANIDOU et al., 2006; FRANKLIN 

& COSTELLO, 2007). Dietas deficientes em Zn poderiam elevar o estresse oxidativo e dano 

no DNA, aumentando o risco de desenvolvimento do câncer (HO, 2004). 

  O câncer é considerado um importante problema de saúde pública devido à elevada 

prevalência e aumento constante da mortalidade por esta doença (GARÓFOLO et al., 2004).  

No mundo, o câncer é responsável por uma em cada oito mortes, e segundo relatos da 

Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (IARC/OMS), o número de casos novos mais 

que duplicou nos últimos 30 anos (STRATTON et al., 2009; World Cancer Report, 2008). 

Somente no Brasil as estimativas para 2010 apontam para a ocorrência de 489.270 novos 

casos de câncer, sendo esperados 236.240 casos no sexo masculino e 253.030 para o sexo 

feminino (INCA, 2010).  

  O surgimento do câncer está relacionado com alguns fatores, tais como aumento da 

expectativa de vida da população, industrialização, exposição a agentes cancerígenos, 

suscetibilidade genética, dieta e estresse oxidativo (KLAUNIG et al., 2004; BENTZ,2007; 

DURSUN et al., 2006). Estes fatores atuam no processo de carcinogênese modulando as 
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etapas de iniciação, promoção e progressão do câncer (FREITA et al., 2005; KAYNAR et al., 

2005).  

  O câncer de cabeça e pescoço acomete todo o aparelho aerodigestivo superior, 

especificamente as regiões dos seios paranasais, cavidade nasal, cavidade oral, laringe e 

faringe (ARGIRIS et al., 2008). Cerca de 40% dos tipos de câncer de cabeça e pescoço 

ocorrem na cavidade oral, 15% na faringe e 25% na laringe. O tipo histológico mais 

frequente, em 90% dos casos, é o carcinoma de células escamosas ou espinocelular, 

(BISELLI et al., 2006; CHISHOLM et al., 2007, HADDAD et al., 2008; ALVARENGA et 

al., 2008).  

  No mundo, constitui a sexta causa de morte por câncer e é responsável por mais de 

500.000 casos novos e cerca de 350.000 mortes todo ano. A taxa de sobrevida para este 

câncer é de cinco anos em 40 a 50%, para os casos com diagnóstico precoce (AN et al., 2007; 

WERBROUCK et al., 2008; GOON et al., 2009). No Brasil, a incidência do câncer de 

cavidade oral estimada para o ano de 2010 é de 10.330 casos novos para homens e 3.790 

casos novos para mulheres (INCA, 2010). 

  O câncer de cabeça e pescoço tem origem multifatorial ocasionada pela suscetibilidade 

genética que se relaciona com modificações do estilo de vida da população, exposição a 

agentes carcinogênicos, podendo ser físicos, químicos e biológicos. Além disso, a alimentação 

pouco saudável, como o baixo consumo de frutas e hortaliças, por exemplo, pode ter um papel 

importante na etiologia desta neoplasia (GUERRA et al., 2005; BOCCIA et al., 2008).  

  O consumo de tabaco, álcool e dietas deficientes em micronutrientes antioxidantes, 

tem sido associado ao aparecimento de tumores da cavidade oral e orofaringe (BIDOLI et al., 

2003;  BEEVI et al., 2004; FREEDMAN et al., 2007). Estudos epidemiológicos mostram que 

o risco de desenvolvimento do câncer oral é de 5 a 9 vezes maior em tabagistas do que em não 

tabagistas, sendo diretamente proporcional a quantidade consumida. O etilismo é um dos 

principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer das vias aerodigestivas 

superiores e potencializa a ação do tabaco (FORASTIERE et al., 2001). Também está descrita 

a associação entre a condição socioeconômica e o aparecimento do tumor (BREEN et al., 

2001). 

  A deficiência de Zn tem sido associada ao câncer de cabeça e pescoço (PRASAD et 

al., 1998; YADAV et al., 2002; BUNTZEL et al., 2003). Comparados com controles, 

pacientes com diferentes tipos de câncer apresentam estado nutricional relativo ao Zn 

comprometido (PRASAD & KUCUK, 2002).  
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  Estado nutricional deficiente em Zn foi correlacionado com tamanho aumentado e 

estágio avançado de tumores de cabeça e pescoço (PRASAD et al., 1998). Observou-se em 

pacientes com câncer de cabeça e pescoço que a suplementação com Zn diminuiu a gravidade 

de dermatites e mucosite causada pela radioterapia (LIN et al., 2006). 

  Em pacientes com câncer da cavidade oral, um sistema de defesa antioxidante 

comprometido tornaria células da mucosa mais suscetíveis às ações deletérias de EROs, 

criando ambiente mais favorável para danos no DNA e progressão da doença (BEEVI et al., 

2004). Aumento dos níveis plasmáticos de marcadores de estresse oxidativo, como o MDA, 

hidroperóxidos lipídicos e redução da atividade eritrocitária da SOD foram observados em 

pacientes do grupo caso quando comparado a indivíduos controle (BEEVI et al., 2004). A 

suplementação de pacientes idosos saudáveis com Zn resultou na diminuição de marcadores 

de estresse oxidativo e citosinas inflamatórias quando comparado ao grupo placebo 

(PRASAD et al., 2008). Entretanto, ainda, não é claro, o benefício da suplementação 

nutricional com objetivo de redução do estresse oxidativo em pacientes com câncer (BEEVI 

et al., 2004).  

   Em comparação a indivíduos saudáveis, pacientes com câncer da cavidade oral 

apresentaram no plasma e eritrócito níveis aumentados de MDA, substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico, e redução na atividade da enzima SOD1 (MANOHARAN et al., 2005). Além 

disso, observou-se aumento do estresse oxidativo e diminuição da atividade dessa enzima 

antioxidante em pacientes com tumores bucais de estágio II a IV (MANOHARAN et al., 

2005).  
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 Avaliar a influência dos polimorfismos A35C e G2809A no gene da enzima antioxidante 

SOD1 no risco de câncer de cabeça e pescoço, especificamente da cavidade oral e 

orofaringe; 

 

 Avaliar em pacientes com câncer da cavidade oral e orofaringe, associação entre estado 

nutricional relativo ao Zn, polimorfismo G2809A no gene da enzima SOD1 e estresse 

oxidativo; 

 

Objetivos específicos  

 Avaliar o consumo alimentar de Zn em pacientes com câncer epidermóide da cavidade oral 

e orofaringe; 

 

 Avaliar a atividade da enzima antioxidante SOD em pacientes com câncer da cavidade oral e 

orofaringe. 
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

  O presente projeto de mestrado é constituído de dois estudos. O Estudo I, caso-

controle, tem como enfoque verificar a influência dos polimorfismos A35C e G2809A no 

gene para enzima antioxidante SOD1 no risco de câncer da cavidade oral e orofaringe. O 

Estudo II, caso-caso, tem como enfoque verificar a associação entre estado nutricional 

relativo ao Zn, polimorfismos A35C e G2809A no gene SOD1 e estresse oxidativo, em 

pacientes com câncer da cavidade oral e orofaringe.  Os Estudos I e II foram aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de 

São Paulo em 20/10/2008 (protocolo 481 - CAAE 0048.0.264.018-08 - Anexo 1) e do 

Hospital Heliópolis em 09/12/2008 (protocolo CEP: 657 – Anexo 2). O Estudo II também foi 

aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital e Maternidade Celso Pierro em 04/02/2009 

(protocolo 908/08) (Anexo 3). 

 

4.1. Estudo I 

4.1.1. Seleção dos pacientes 

 

  Para avaliar a influência de polimorfismos no gene para a enzima antioxidante SOD1 

no risco do câncer da cavidade oral e orofaringe, foram utilizadas, após autorização do 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Heliópolis (protocolo CEP: 657), amostras de DNA 

genômico previamente extraídas de pacientes com esse câncer (grupo caso) e de indivíduos 

sem câncer (grupo controle), armazenadas no Laboratório de Biologia Molecular do Hospital 

Heliópolis.  

  O grupo caso foi composto por 169 pacientes, do gênero masculino, com diagnóstico 

de câncer epidermóide da cavidade oral e orofaringe, acompanhados no Departamento de 

Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia do Hospital Heliópolis a partir do ano de 

2001, integrantes de parte da casuística do Projeto Genoma Clínico do Câncer de Cabeça e 

Pescoço. O seguimento dos pacientes foi realizado por equipe multidisciplinar de acordo com 

a rotina estabelecida no serviço, garantindo um seguimento mínimo de 24 meses após o 

tratamento inicial. Os registros dos prontuários médicos dos pacientes estão disponibilizados 

no site do projeto Genoma Clínico do Câncer de Cabeça e Pescoço: 

http://ctc.fmrp.usp.br/ClinicalGenomics/appSP/ e incluem informações clínicas, bem como 

epidemiológicas abrangentes quanto aos fatores de risco relacionados à doença, que incluem 

http://ctc.fmrp.usp.br/ClinicalGenomics/appSP/
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tabagismo e etilismo, não havendo, entretanto, informações sobre consumo alimentar. O 

grupo controle incluiu 181 indivíduos, do gênero masculino pareados por idade, internados 

nas enfermarias do Hospital Heliópolis, sem neoplasias ou histórico clínico de neoplasia ou 

com internação relacionada a tratamento de doenças relacionadas ao consumo de álcool e 

tabaco, doenças ocupacionais ou imunodeficiências. As informações sociais e demográficas 

dos casos e controles estão apresentadas na Tabela 1. Não houve diferença estatisticamente 

significante para as variáveis faixa etária e etnia entre os grupos caso e controle. No entanto, 

observou-se prevalência estatisticamente significante maior (p<0,05) de tabagismo e etilismo 

no grupo caso quando comparado ao grupo controle.  

 

Tabela 1. Distribuição percentual de características sociais e demográficas de casos e 

controles. 

Variável 
Caso ( 169) Controles (181) Total 

p 
n (%) n (%) n (%) 

Faixa etária 

    < 40 5 (3) 9 (5) 14 (4) 

 40 - 49 48 (28) 55 (30) 103 (29) 

 50 - 59 63 (37) 64 (36) 127 (36) 

 60 - 69 40 (24) 37 (20) 77 (23) 0,796 

≥ 70 13 (8) 16 (9) 29 (8) 

 

     Etnia 

    Branco 108 (64) 101 (55) 209 (60) 

 Indio 0 (0) 1 (1) 1 (1) 

 Mulato 41 (24) 52 (29) 93 (26) 

 Negro 15 (9) 24 (13) 39 (11) 0,270 

NA* 5 (3) 3 (2) 8 (2) 

 

     Tabagismo 

    Nuca fumou 2 (1) 27 (15) 29 (8) 

 Somente no passado 25 (15) 62 (34) 87 (25) 

 Sim ainda fuma 136 (81) 91 (50) 227 (65) 0,001 

NA* 6 (3) 1 (1) 7 (2) 

 

     Etilismo 

    Nunca bebeu 8 (5) 28 (15) 36 (10) 

 Somente no passado 47 (28) 70 (38) 117 (33) 

 Sim ainda bebe 108 (64) 82 (46) 191 (55) 0,001 

NA* 6 (3) 1 (1) 7 (2)   

* Não Avaliado   
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4.1.2. Determinação dos polimorfismos A35C e G2809A no gene da SOD1 em casos e 

controles 

  O SNP A35C (rs2234694) ocorre na posição 35 que se situa adjacente ao sítio de 

splicing na junção entre o éxon 3 e intron 3 do gene da SOD1 e resulta na substituição de uma 

adenina por uma citosina (Figura 3). 

 

TCACTGTGGCTGTACCAAGGTGTTGCTTATCCCAGAAGTCGTGATGCAGGTCAGCACTTTCTCCATGGGA 

AGTTTTAGCAGTGTTTCTTTTTAGAATGTATTTGGGAACTTTAATTCATAATTTAGCTTTTTTTTCTTCT 

TCTTATAAATAGGCTGTACCAGTGCAGGTCCTCACTTTAATCCTCTATCCAGAAAACACGGTGGGCCAAA 

GGATGAAGAGAGGTAACAAGATGCTTAACTCTTGTAATAATGGCGMTAGCTTTCTGGAGTTCATATGGTA

TACTACTTGTAAATATGTGCTAAGATAATTCCGTGTTTCCCCCACCTTTGCTTTTGAACTTGCTGACTCA

TCTAAACCCCTGCTCCCAAATGCTGGAATGCTTTTACTTCCTGGGCTTAAAGGAATTGACAAATGGGGAC

ACTTAAAACGATTTGGTTTTGTAGCATTTATTGAATATAGAACTAATACAAGTGCCAAAGGGGAACTAAT

ACAGGAAATGTCATGAACAGT 

 

Figura 3. Sequência parcial de nucleotídeos do gene da SOD1, na qual a letra M 

representa a posição 35, onde ocorre a troca da base A por C. 

 

 

 

  O SNP G2809A (rs4998557) ocorre na posição 2809 no íntron 1 do gene da SOD1 e 

resulta na substituição de uma guanina por uma adenina (Figura 4).  

 

AAAGAACCTGCTGTTTTTGGCCCTGTGCTCTTGATAACAGAGTGTTTGAGGGACAACTTT 

CACATTTGAGTTTTTCCAAAATTAAAGGTTGTAGAAGAGTCACAGTATCTATTGTCAAAA 

AGAAAAGAATTTAAAAAGGCAGCAATTGCCAGGATACTTCATTTGAGCAATGATATTTTC 

CAGTGGAAAGTCACATCTTAAGGGTTAATGCCCCTTAACTGTTGGCCGTATTTGAAAACA 

AACCAAGCTAAAAACAAGAGACACTGACATGTTGTATGACGGTGTGGTGTGGATGTTGTG 

TTTATTTTAGTCCTGAGATCTAGTTGTAACTTCCTTGATTTCTGTATGTAGCCACGGAGC 

ACCATTACCTGTCACCATTACCTGAATGGCTATACTGCTTRCTTTCATTTTGGTAGAGTG 

GAAAGGTTACCTAGGTTTCAGTGCTTGAAAAGATTTCAGAAAGCAGTAGTACGTCTGGTT 

AGACTAGAATCAGTCCTCTCCTGGGGGCAGTGGAATATAATATTTTCTGACTGCTAATTA 

AAAATACCTGTGATAGCCGGGCGTGGTGGCTTACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGG 

CCGAGACGGGTGGATCACGAGGTCAGCAGATGGAGACCATCCTGGCTAACACGGTGAAAC 

CCCGTCTCTACTAAAAATGCAAAAAAATTAGCCGGGTGTGGTGGTGGGCGCCTGTAGTCC 

CAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCATGAACCTGGGAGGCGGAGCTTGCAGT 

GAGCCGAGATCATGTCACTGC 

 

  

 

Figura 4. Sequência parcial de nucleotídeos no gene da SOD1, na qual a letra R 

representa a posição 2809 onde ocorre a troca da base G por A. 
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  Para a determinação dos polimorfismos em questão utilizou-se a técnica de PCR-

RFLP. Para tanto, utilizaram-se primers (Invitrogen®) específicos (Quadro 1) desenhados 

com base na sequência de referência dos SNPs (rs 2234694-A35C e 4998557-G2809A) e na 

sequência do gene SOD1 de humanos, obtidas na base de dados do National Center for 

Biotechnology Information (NCBI, 2009). O reconhecimento do gene da SOD1 pelos primers 

foi verificado no programa computacional Basic Local Alignment Search Tool, BLAST, da 

mesma base de dados do NCBI.  

 

 

Quadro 1. Sequências de primers utilizados para determinação do SNP A35C e G2809A no gene 

da SOD1 e tamanho do respectivo fragmento amplificado. 

 

  Na reação de PCR, para volume final de 25 µl utilizaram-se 12,5 µl de master mix, 

(Fermentas®), 0,75 µl de solução de DNA genômico na concentração de 20 a 200 ng, 0,75 µl 

do primer direto, 0,75 µl do primer reverso e 10,25 µl de água nuclease free (Fermentas®). 

  Para verificar a presença de eventual contaminação, em todos os lotes de reação de 

PCR realizou-se controle negativo, que conteve os mesmos reagentes necessário para reação, 

porém, sem a adição de DNA genômico. 

  A reação de PCR foi conduzida em um termociclador geneAmp PCR System 9700 

(Applied Biosystem®) sob as seguintes condições: desnaturação por 5 minutos a temperatura 

de 94 C, 35 ciclos (0,45 minuto a 94 C, 0,30 minutos a 60 C para o anelamento dos primers e 

0,30 minuto a 72 C para extensão), extensão final por 7 minutos a 72 C e finalização da 

reação a 4 C.  

  O genótipo de cada paciente foi obtido através da digestão do produto de PCR com 

enzima de restrição especifica para cada SNP. Para o SNP A35C, amostras do produto de 

PCR foram digeridas com a enzima de restrição HhaI Fast Digest (Fermentas®). O alelo 

polimórfico, mas não o de referência, apresenta sítio de restrição para esta enzima. Dessa 

forma, a geração de fragmentos de 105 e 68 bp indica genótipo homozigoto polimórfico. A 

presença de fragmento de 173 bp indica genótipo homozigoto de referência, enquanto que a 

Polimorfismo Primer direto Primer reverso Fragmento 

SOD1 A35C 5’-AGGCTGTACCAGTGCAGGTC-3’ 5’-GGGGGAAACACGGAATTATC-3’    173 pb 

SOD1 G2809A 5’-CTGTATGTAGCCACGGAGCA-3’ 5’-GCCCGGCTATCACAGGTAT-3’    221 pb 
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presença de fragmentos de 173, 105 e 68 bp indica genótipo heterozigoto.  A reação de 

digestão dos produtos de PCR ocorreu nas seguintes condições: 1µl de enzima HhaI, 8µl de 

produto de PCR, 2µl de Buffer e 9µl de água nuclease free. Todos os reagentes foram 

adicionados a tubos para PCR. A digestão ocorreu em termociclador geneAmp PCR System 

9700 (Applied Biosystem®) à temperatura de 37 C, por 30 minutos.  

  Para o SNP G2809A, utilizou-se a enzima de restrição Cac8I (New England Bio 

Labs®). O alelo de referência, mas não o polimórfico, apresenta sítio de restrição para esta 

enzima. Dessa forma, a geração de fragmentos de 163 e 58 bp indica genótipo homozigoto de 

referência. A presença de fragmento de 221 bp indica genótipo homozigoto polimórfico, 

enquanto que a presença de fragmentos de 221, 163 e 58 bp indica genótipo heterozigoto.  A 

reação de digestão dos produtos de PCR ocorreu nas seguintes condições: 0,3 µl de enzima 

Cac8I, 8µl de produto de PCR, 1,5µl de Buffer 4 e 5,2 µl de água nuclease free. Todos os 

reagentes foram adicionados a tubos de polipropileno para PCR. Em seguida, adicionou-se 1 

gota de óleo mineral a cada tubo. A digestão ocorreu em banho termomixer (Eppendorf) a 

temperatura de 37 C, por 16 horas. Ao final da reação, elevou-se a temperatura a 65 C, por 20 

minutos, para inativar a enzima de restrição. 

  Realizou-se a visualização do resultado de cada digestão por meio gel de agarose a 

2%, contendo o corante gel red (Invitrogen®) em tampão TAE 1X. 

 

 

4.1.3. Determinação do polimorfismo SOD1 G2809A por sequenciamento 

 

  Por meio de sequenciamento, confirmaram-se os resultados obtidos pela técnica de 

PCR- RFLP referente ao genótipo para o SNP G2809A de indivíduos dos grupos caso e 

controle (10% dos indivíduos homozigotos de referência, 10% dos heterozigotos e todos os 

considerados homozigotos polimórficos). Amostras de DNA foram submetidas à reação de 

PCR, de acordo com as mesmas condições descritas no item 5.1.2. Os produtos de PCR foram 

purificados utilizando-se kit comercial (Wizard SV Gel and PCR Clean-up System – 

Promega®). Para sequenciamento das amostras de DNA, utilizaram-se 5 µl de produto 

purificado e 2,5 µl do primer direto, na concentração de 5 pmoles/µl. Essa análise foi 

conduzida pelo Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo, 

utilizando-se o aparelho de sequenciamento ABI 3730 DNA Analyser, com tecnologia da 
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Applied Biosystems® (E.U.A). Os resultados obtidos foram apresentados em 

eletroferograma, visualizados através do programa computacional Chromas.  

 

 

4.2. Estudo II 

 

4.2.1. Seleção dos pacientes 

 

  Selecionaram-se 29 pacientes com carcinoma epidermóide da cavidade oral e 

orofaringe, atendidos no ambulatório do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e 

Otorrinolaringologia do Hospital e Maternidade Celso Pierro da Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas, localizado em Campinas - SP. 

  

4.2.2. Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

  Incluíram-se no Estudo II indivíduos do gênero masculino com idade a partir de 40 

anos, com diagnóstico de carcinoma epidermóide da cavidade oral e orofaringe, sem 

tratamento prévio. Excluíram-se indivíduos com uso de suplemento vitamínico mineral, com 

diabetes mellitos ou doença renal. Todos os participantes receberam informações sobre a 

finalidade da pesquisa e assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 4 e 

5). 

 

4.2.3. Coleta de dados pessoais e avaliação antropométrica  

 

  Aplicou-se questionário (Anexo 6) sobre identificação pessoal, idade, etnia, 

escolaridade, hábito de tabagismo e/ou etilismo. Para a variável tabagismo levou-se em 

consideração o número de cigarros (convencionais e de palha) consumidos e o período de 

tempo relatado pelo participante, posteriormente calculou-se a quantidade de tabaco em 

gramas por dia. Expressou-se o consumo de tabaco pelo número de maços vs ano (pack year- 

quantidade de tabaco consumido, divido por 20, que corresponde a 1 maço, e multiplicado 

pelo período de consumo em anos). Apresentou-se o consumo de álcool em gramas de álcool 

http://www.technelysium.com.au/chromas.html
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ingerido por dia. Para tanto se considerou o teor alcoólico e os tipos de bebida alcoólica 

consumidos pelos indivíduos.  

  Para classificação do estádio clínico da doença, utilizou-se como referência a 

classificação de tumores malignos TNM da União Internacional Contra o Câncer (UICC) de 

2004.  

  Na avaliação antropométrica obtiveram-se dados como peso, altura, circunferência da 

cintura, dobras cutâneas do bíceps, tríceps, supra-ilíaca e sub-escapular e porcentagem de 

gordura corporal.  

  A aferição do peso foi realizada com auxílio de balança calibrada, com capacidade 

máxima de 150 kg e subdivisões de 100 g. Posicionou-se o participante no centro da 

plataforma, em posição ereta, com o peso distribuído em ambos os pés, descalço e com roupas 

leves. Aferiu-se a altura dos indivíduos com o auxílio de estadiômetro com haste móvel, com 

acurácia de 0,5cm e altura máxima de 2,0 metros. O participante permaneceu em pé, descalço, 

com os calcanhares unidos, cabeça ereta, olhos na linha do horizonte e braços estendidos ao 

lado do corpo.  

  Aferiu-se a circunferência da cintura com uma fita métrica inelástica, com o 

participante em pé, com os pés unidos, a cintura despida e os braços estendidos e relaxados. 

Considerou-se com risco elevado de complicações metabólicas associadas à obesidade o 

paciente com valores ≥ 94 cm e com risco muito elevado o paciente com valores ≥ 102 cm 

(OMS, 1998). 

  O valor do Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado dividindo-se o peso atual em 

quilogramas pela estatura em metros elevada ao quadrado, peso/estatura
2
 (kg/m

2
), tendo como 

classificação, para homens adultos, desnutrição grau III (IMC menor que 16), desnutrição 

grau II (IMC de 16 a 16,9), desnutrição grau I (IMC de 17 a 18,4), eutrofia (IMC de 18,5 a 

24,9), pré-obeso (IMC de 25 a 29,9), obesidade grau I (IMC de 30 a 34,9), obesidade grau II 

(IMC 35 a 39,9) e obesidade grau III (IMC maior ou igual a 40) (OMS, 1995). Para homens 

idosos, utilizou-se a classificação de eutrofia para IMC de 24 a 29 (LIPSCHITZ, 1994).  

  Para determinação da composição corporal, aferiram-se quatro dobras cutâneas 

(tricipital, bicipital, subescapular e supra-ilíaca) nos participantes. Com a soma destas dobras 

foi utilizada a equação de Durnin e Womersley (1974) que leva em consideração a idade e 

gênero do indivíduo para o cálculo da densidade corpórea. A porcentagem de gordura 

corporal (%GC) total foi determinada a partir da fórmula de Siri. Os valores de referência 

utilizados para homens foram: risco de doenças e distúrbios associados à desnutrição 

(porcentagem de gordura corporal menor ou igual a 5), abaixo da média (porcentagem de 
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gordura corporal de 6 a 14), média (porcentagem de gordura corporal de 15), acima da média 

(porcentagem de gordura corporal de 16 a 24) e risco de doenças associadas a obesidade 

(porcentagem de gordura corporal maior ou igual a 25)  (LOHMAN et al., 1991).  

 

4.2.4. Avaliação do consumo alimentar 

  

  Os participantes do estudo II também tiveram analisado seu consumo alimentar, 

utilizando-se o método de recordatório de 24 horas de dois dias (Anexo 7)  não consecutivos. 

Destaca-se que foram analisados somente dois dias do consumo alimentar, pois os 

participantes selecionados apresentaram dificuldade de fala no momento do questionamento. 

Além disso, é acredita-se que para alguns dos participantes, o consumo alimentar não 

apresentaria grande variação entre um dia e outro, por apresentarem grande dificuldade e dor 

para mastigação e deglutição, como consequência da localização do tumor na cavidade oral e 

orofaringe. 

  A composição da dieta consumida em relação a macro e micronutrientes foi avaliada 

com o auxílio do software NutWin, da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal 

de São Paulo. A avaliação da adequação do consumo de energia pelos participantes foi 

realizada segundo recomendações do IOM (2005). Nesse caso, o valor de energia 

recomendado para homens leva em consideração a idade, atividade física, peso e estatura e é 

calculado pela seguinte fórmula {662-[9,53 x idade (a)] + coeficiente de atividade x [15,91 x 

peso (kg) + 539,6 x estatura (m)]}. Para avaliação da adequação do consumo de 

macronutrientes considerou-se a ingestão dietética de referência (DRI - Dietary Reference 

Intakes), sendo utilizada a faixa de distribuição aceitável de macronutrientes (AMDR – 

Acceptable Macronutrient Distribution Range) recomendada para proteína de 10 a 35%, 20 a 

35% para lipídios e 45 a 65% para carboidratos. Para avaliar a prevalência de inadequação da 

ingestão de Zn, utilizou-se a necessidade média estimada, (EAR-Estimated average 

requirement), que é de 9,4 mg Zn/dia (IOM, 2001; IOM, 2005). Os valores da ingestão de 

zinco foram ajustados pela energia segundo o método residual proposto por Willet (1998). 
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4.2.5. Análises Bioquímicas 

   

4.2.5.1. Coleta de sangue  

 

  Antes de iniciar a coleta de amostra biológica dos participantes do Estudo II, os 

materiais como ponteiras para pipetas, tubos de polipropileno, vidraria e tubos falcon 

utilizados para coleta de sangue e processamento do mesmo foram desmineralizados em ácido 

nítrico a 20%.  

  Amostras únicas de 20 mL de sangue foram colhidas no período da manhã, estando os 

indivíduos em jejum de 12h, sendo 12 mL de sangue coletado em tubo com o anticoagulante 

EDTA, e 8 mL de sangue coletado com o anticoagulante citrato. O sangue foi coletado com 

seringas plásticas descartáveis e agulhas de aço inoxidável, estéreis e descartáveis. Em 

seguida distribuído em tubos distintos para as diferentes análises.   

  A partir do sangue total coletado com EDTA, 2 mL foram utilizados para análise do 

polimorfismo G2809A no gene SOD1. Do restante, foi realizada a separação do sangue total 

para obtenção do plasma e eritrócito, destinados à quantificação da concentração de Zn, 

atividade da SOD1 e concentração de MDA. 

  O plasma foi separado do sangue total por centrifugação a 3000 x g durante 15 

minutos a 4°C, extraído com pipeta automática, acondicionado microtubos de polipropileno, 

sendo a seguir conservado em ultrafreezer a -80°C. Após este procedimento, a massa 

eritrocitária obtida do sangue total foi lavada três vezes com 5 mL de solução salina a 0,9%, 

homogeneizada lentamente por inversão e centrifugada a 10.000 x g por 10 minutos 

(SORVALL® RC5C) a 4°C, sendo o sobrenadante descartado. Após a última centrifugação, a 

solução salina foi aspirada e a massa de eritrócito cuidadosamente extraída com micropipeta, 

sendo colocada em microtubos desmineralizados, e acondicionados à -80°C. 

 

4.2.5.2. Determinação das concentrações plasmática e eritrocitária de Zn  

 

4.2.5.2.1.  Concentração de Zn no plasma  

 

  A determinação da concentração de Zn no plasma foi realizada, no laboratório de 

Nutrição e Minerais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, 
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por meio do método de espectrofotometria de absorção atômica de chama, proposto por 

Rodriguez et al., (1989). O Tritizol  (MERCK) foi utilizado como padrão. Uma curva padrão 

de Zn foi preparada utilizando as seguintes concentrações: 0,1; 0,2; 0,3; 0,5 e 1,0 g/mL, 

diluídas em água ultrapura, Mili-Q  e glicerol a 3%.  

  Três alíquotas de cada amostra de plasma foram preparadas, diluindo-se em água 

ultrapura na proporção 1:3 e aspiradas na chama do espectrofotômetro de absorção atômica, 

marca HITACHI, modelo Z5000. Os resultados calculados a partir das absorbâncias obtidas 

foram expressos em g/dL, representando a média das concentrações das amostras preparadas 

em triplicatas e comparados com o valor de referência para Zn plasmático (Quadro 2). 

 

4.2.5.2.2. Concentração de Zn no eritrócito 

 

  A determinação de Zn no eritrócito foi feita, no laboratório de Nutrição e Minerais da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, por espectrofotometria 

de absorção atômica de chama, de acordo com metodologia proposta por Whitehouse et al., 

(1982). Utilizou-se como padrão o Tritizol  (MERCK), o qual foi preparado por diluição em 

água ultrapura nas seguintes concentrações: 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3 e 0,5 g/mL.   

  Uma alíquota de 400 L de massa de eritrócito foi diluída 40 vezes em água ultrapura. 

Esta diluição foi feita em duas etapas denominadas de lisado 1 e 2, correspondentes, 

respectivamente, a uma primeira diluição de alíquota de 400 L na proporção de 1:4; e a uma 

segunda diluição na qual foram pipetados em triplicata 450 L do lisado 1,  diluídos 

novamente na proporção de 1:10. Após homogeneização, as amostras de lisado 2 foram 

aspiradas no mesmo aparelho espectrofotômetro de absorção atômica.  

  Determinou-se a concentração de hemoglobina das amostras a partir do lisado 1. Uma 

alíquota de 20 L deste lisado foi diluída em 5 mL de solução de Drabkin para determinação 

da hemoglobina pelo método da cianometahemoglobina (VAN ASSENDELFT, 1972). Os 

resultados foram expressos em g de Zn/g de hemoglobina (Hb) e comparados com o valor de 

referência para Zn eritrocitário (Quadro 2). 
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4.2.5.3. Determinação da atividade enzimática da SOD 

 

  A determinação da atividade da enzima SOD foi realizada no eritrócito, no laboratório 

de análises clínicas da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo, 

através da metodologia proposta por SUN et al., (1988), utilizando-se kit disponível 

comercialmente (Ransod; Randox®). Esta análise consistiu-se de duas etapas, sendo 

primeiramente adicionado 0,1 mL da amostra de massa eritrocitária em um tubo contendo 0,9 

mL de solução tampão fosfato (lisado 1).  Posteriormente 0,1 mL da solução do lisado 1 foi 

adicionada em um outro tubo contendo 2,9 mL de tampão fosfato, com volume total de 3 mL, 

obtendo-se o lisado 2. Em seguida realizou-se a leitura das amostras, utilizando-se o 

analisador bioquímico Lyasis®. Determinou-se a concentração de hemoglobina conforme 

item 5.2.5.2.2. que foi utilizada para se expressar os resultados referentes à atividade da SOD 

total no eritrócito. Considerou-se o valor de referência encontrado por Manoharan et al., 

(2005), um estudo conduzido em pacientes, do sexo masculino e da mesma faixa etária, com 

câncer da cavidade oral. 

 

4.2.5.4. Determinação da concentração plasmática de MDA 

 

  A concentração de MDA no plasma foi determinada, no laboratório de Química e 

Bioquímica de produtos animais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de 

São Paulo, por meio da sua separação por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), 

como descrito por Cheng, Wu, e Huang (2008), com modificações. Derivatizou-se o MDA 

com o ácido tiobarbitúrico (TBA), levando-se em conta que 1 mol de MDA reage com 2 

moles de TBA, em meio ácido, formando um aduto (TBA-MDA). Realizou-se a derivatização 

em tubos com tampa de rosca, nos quais para cada 50 µL de plasma adicionaram-se 25µL de 

hidroxitolueno butilado (BHT) 1% em etanol, 250 µL de TBA 39,9 mM, 425 µL de água 

Quadro 2. Valores de referência das concentrações de Zn no plasma e eritrócito. 

Parâmetro bioquímico Valor de referência 

Eritrócito 40 - 44 µg Zn/g Hb 
1
 

Plasma 70 - 110 µg/dL 
2
 

Fonte: 1 – GUTHRIE e PICCIANO, 1994. 

            2 – RODRIGUEZ et al., 1989. 
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ultrapura e 750 µL de ácido fosfórico. A seguir, agitaram-se os tubos por 10 segundos no 

vórtex e aqueceram-se os mesmos em banho-maria a 100ºC, por uma hora. Seguida à 

derivatização pelo calor, as amostras foram resfriadas em banho de gelo.  Transferiram-se, 

então, 500 µL para um eppendorff. Subsequentemente, adicionaram-se 400 µL de metanol-

grau HPLC e 100 µL de NaOH 1 M  para a extração do complexo MDA-TBA. Os microtubos 

foram centrifugados a 14.000 x g por 5 minutos, sendo o sobrenadante transferido para o 

respectivo vial.   

  A análise cromatográfica foi realizada em um Cromatógrafo Líquido de Alta 

Eficiência (Agilent Technologies 1200 series - USA) conectado a um computador. O 

conjugado MDA-TBA (20 µL) foi injetado em uma coluna analítica de fase reversa 

Phenomenex C18 (250 mm x 4.6 mm; 5 mm – Phenomenex, USA) com pré-coluna LC8-D8 

(Phenomenex AJ0-1287 – USA) e quantificado fluoremetricamente a uma excitação de 515 

nm e emissão de 543 nm. A taxa de fluxo da bomba foi 1,0 mL/min com fase móvel 

constituída de 60% tampão fosfato de potássio 50 mM pH 6.0 e 40 % metanol. 

  Preparou-se uma curva de calibração utilizando-se malondialdeído – MDA (Fluka 

63287) nas concentrações de 0,5 a 5,0 µmol. A partir da equação da reta gerada por essa 

curva, realizou-se o cálculo da concentração de MDA nas amostras de plasma. A cada corrida 

feita no HPLC, preparou-se o branco com água ultrapura e um controle externo constituído 

pelo MDA (Fluka 63287), na concentração de 5 µmol. 

 

 

4.2.5.5. Determinação da capacidade antioxidante do plasma pela técnica de 

ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) 

 

  Analisou-se a capacidade antioxidante do plasma através da técnica de ORAC, 

conforme descrito por Prior et al. (2003), que estima a habilidade do plasma de resistir ao 

dano oxidativo, refletindo os efeitos combinados de todos os antioxidantes do plasma.  

  Transferiu-se uma alíquota de 100µl de plasma para um microtubo e adicionou-se 200 

µl de etanol e 100 µl de água ultrapura seguida da adição de 400 µl de hexano e posterior 

agitação. A mistura foi mantida em repouso por 1-2 minutos ou até que as duas camadas se 

separassem e então foi centrifugada por 5 minutos a 14000 rpm (Hitachi, CF-15R). Retirou-se 

a camada de hexano e transferiu-se para outro microtubo. Adicionou-se 400 µl de hexano ao 

tubo original para realizar uma nova extração, com agitação e centrifugação por 5 minutos a 
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14000 rpm. A camada de hexano foi removida e os extratos combinados foram concentrados 

com nitrogênio gasoso para preparação da porção lipofílica. À porção hidrofílica que restou 

após as extrações com hexano, adicionou-se 400 µl de ácido perclórico 0.5 M para 

precipitação das proteínas. Centrifugou-se a amostra por 5 min a 14000 rpm.  

  Para análise da porção lipofílica do plasma, a amostra foi ressuspensa em 250 µl de 

acetona e diluída com 750 µL de solução de β-ciclodextrina a 7%, seguida de nova diluição 

na proporção de 1:4. Alíquotas de 25 µl das amostras diluídas foram pipetadas em uma 

microplaca de 96 poços. A cada poço injetou-se automaticamente 150 µL de solução de 

fluoresceína 40 nM, seguida de incubação por 30 minutos e então injetou-se 25 µl de solução 

AAPH 153 nM e realizou-se a leitura. Para análise da porção hidrofílica, diluiu-se o extrato na 

proporção de 1:10 em tampão fosfato 75 mM, pH 7. Alíquotas de 25 µl das amostras diluídas 

foram pipetadas em uma microplaca. As soluções de fluoresceína e AAPH foram adicionadas 

como descrito no ensaio lipofílico. A placa foi agitada por 10 segundos após cada injeção. 

Avaliou-se a intensidade da fluorescência fluorimétricamente com comprimento de onda de 

emissão de 528/20 nm e excitação de 485/20 nm a cada 60 segundos, durante 1 hora em um 

leitor de microplacas (Multi-Detection microplate reader, Synergy-BIOTEK, Winooski, VT).  

  Preparou-se uma curva de calibração utilizando uma solução de Trolox nas faixas de 

concentração de 6,5 a 50 µmol/l para o ensaio lipofílico e de 6,5 a 100 µmol/l para o ensaio 

hidrofílico. Calcularam-se os valores finais de ORAC das amostras utilizando-se a equação de 

regressão entre a concentração de Trolox e a área abaixo da curva de decaimento da 

fluoresceína, calculada pelo software do equipamento (Gen 5TM, BIOTEK, Winooski, VT). 

Os resultados foram expressos em mol de Trolox equivalente por litro de amostra ( mol 

TE/L). 
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4.3.  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

  No Estudo I utilizou-se o intervalo de confiança de 95% (p<0,05) para o teste Qui-

quadrado realizado para verificar a distribuição do polimorfismo SOD1 G2809A entre 

indivíduos do grupo caso e controle, bem como para verificar se a mesma encontrava-se em 

equilíbrio de Hardy-Weinberg. Calculou-se o Odds Ratio (OR) para avaliar associação entre o 

genótipo da SOD1 e risco de desenvolvimento de câncer epidermóide da cavidade oral e 

orofaringe e também levou-se em consideração a ingestão de álcool e o consumo de tabaco. 

  Para o Estudo II verificou-se a associação entre estado nutricional relativo ao Zn, 

polimorfismo G2809A no gene SOD1 e estresse oxidativo em pacientes com câncer da 

cavidade oral e orofaringe.  Os resultados obtidos de variáveis quantitativas foram expressos 

como média ± DP, enquanto que resultados observados a partir de variáveis categóricas foram 

expressos como % de freqüência.  Análise multivariada de clusters foi aplicada com objetivo 

de agrupar os pacientes de acordo com as variáveis quantitativas e categóricas. Essa análise 

foi realizada com base nas medidas de similaridade, a partir de dados previamente 

normalizados adotando-se a distância Euclideana e o método de Ward para agrupamento. As 

variáveis foram submetidas à análise de correlação linear (Pearson) para identificar o sentido 

das associações sugeridas na análise de cluster. Teste T para variáveis independentes foi 

aplicado no tratamento das médias observadas nos dois clusters formados. Na ocorrência de 

desvios de normalidade, o teste de Mann Withney foi aplicado em lugar do Teste T. Um valor 

de probabilidade ( p ) menor que 5% foi adotado como significante.  O software Statistica 

v.9.0 (StatSoft Inc., Tulsa, USA) foi utilizado para todos os tratamentos estatísticos realizados 

neste estudo.  
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5. RESULTADOS  

5.1 Estudo I 

5.1.1 Análise do polimorfismo A35C e G2809A no gene da SOD1 em pacientes com 

câncer da cavidade oral e orofaringe (casos) e sem a doença (controles). 

  

  Para análise dos polimorfismos A35C e G2809A no gene SOD1 padronizou-se a 

técnica de PCR-RFLP. Verificou-se a amplificação de amplicons com tamanhos previstos de 

173 pb (A35C) e 221 pb (G2809A) com ausência de contaminação nas reações de PCR 

(Figuras 5 e 6).     

  A Figura 7 apresenta o padrão de restrição de amplicons do gene SOD1 com a enzima 

HhaI. O SNP A35C resulta na substituição de uma adenina por uma citosina na posição 35 do 

gene da SOD1. A presença de um único fragmento de 173 pb indica genótipo homozigoto de 

referência para o SNP. A presença de três fragmentos, um de 173 pb, e outros dois de 105 pb 

e 68 pb, indica genótipo heterozigoto. A presença de dois fragmentos, um de 105 pb e outro 

de 68 pb indicaria genótipo homozigoto polimórfico.  

  A Figura 8 apresenta o padrão de restrição de amplicons do gene SOD1 com a enzima. 

Cac8I. O SNP G2809A resulta na substituição de uma guanina por uma adenina na posição 

2809 do gene da SOD1. A presença de um único fragmento de 221 pb indica genótipo 

homozigoto polimórfico para o SNP. A presença de três fragmentos, um de 221 pb, e outros 

dois de 163 pb e 58 pb, indica genótipo heterozigoto. A presença de dois fragmentos, um de 

163 pb e outro de 58 pb indica genótipo homozigoto de referência. 
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Figura 5. Gel de agarose (1%) corado em brometo de etídio que apresenta amplificação de 

fragmento de 173 pb correspondente ao amplicon do gene SOD1 contendo o SNP A35C. M: 

marcador de 100 pb; 1, 2, 3, 4 e 5 fragmento amplificado (FA) de 173 pb; 6 e 7: controles 

negativos (CN). 
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Figura 6. Gel de agarose (1%) corado em brometo de etídio que apresenta amplificação do 

fragmento de 221 pb correspondente ao amplicon do gene da SOD1 contendo o SNP 

G2809A. M: marcador de 100 pb; 1, 2, 3, 4 e 5 fragmento amplificado (FA) de 221 pb; 6 e 7: 

controles negativos (CN). 
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Figura 7. Gel de agarose (2%) corado com gel red que apresenta o padrão de restrição 

de amplicon do gene SOD1 com a enzima HhaI. M: marcador de 50 pb; 1 e 2: a 

presença de fragmentos de 173 pb e 105 pb indica genótipo heterozigoto (AC) para o 

polimorfismo A35C (o fragmento previsto de 68 pb não foi visualizado no gel); 3 a 11: 

a presença de um único fragmento de 173 pb indica genótipo homozigoto de referência 

(AA) para o polimorfismo A35C. 
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Figura 8. Gel de agarose 2% corado com gel red que apresenta o padrão de restrição de 

amplicon do gene SOD1 com a enzima Cac8I. M: marcador de 50 pb; 1 e 2: a presença de 

fragmentos de 163 pb e 58 pb indica genótipo homozigoto de referência (GG) para o 

polimorfismo G2809A; 3, 4, 5 e 6: a presença de fragmentos de 221 pb, 163 pb e 58 pb indica 

genótipo heterozigoto (GA); 7: a presença de um única fragmento de 221 pb indica genótipo 

homozigoto polimórfico (AA) para o polimorfismo G2809A.  
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Todos os indivíduos classificados como homozigotos para o polimorfismo 

G2809A no gene da SOD1, pela técnica de PCR-RFLP, tiveram seu genótipo 

confirmado por sequenciamento. No caso daqueles classificados como homozigotos de 

referência ou heterozigoto, 10% dos resultados foram confirmados também por 

sequenciamento. Houve 100% de concordância entre os resultados obtidos pelas 2 

técnicas de genotipagem. As Figuras 9, 10 e 11 apresentam exemplos de 

eletroferogramas correspondentes aos genótipos homozigoto de referência, heterozigoto 

e homozigoto para o polimorfismo G2809A no gene da SOD1, respectivamente. 

 

 

 

Figura 9. Eletroferograma correspondente a paciente com câncer de cavidade oral e 

orofaringe classificado como homozigoto de referência para o polimorfismo G2809A no 

gene da SOD1. 
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Figura 10. Eletroferograma correspondente a paciente com câncer de cavidade oral e 

orofaringe classificado como heterozigoto para o polimorfismo G2809A no gene da 

SOD1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Eletroferograma correspondente a paciente com câncer de cavidade oral e 

orofaringe classificado como homozigoto polimórfico para o polimorfismo G2809A no 

gene da SOD1 
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A Tabela 2 apresenta a distribuição do genótipo para o polimorfismo SOD1 

A35C no grupo caso, de pacientes com câncer epidermóide da cavidade oral e 

orofaringe. 

 

 

 De acordo com a Tabela 2 observou-se frequência reduzida do polimorfismo 

SOD 1 A35C. Dessa forma, optou-se por restringir essa análise apenas a 118 pacientes, 

visto que a análise da totalidade de casos (169) não deveria mudar o resultado obtido e 

seria insuficiente para se estimar associação entre o SNP em questão e o risco de câncer 

da cavidade oral e orofaringe.  

A Tabela 3 apresenta a distribuição para o genótipo SOD1 G2809A nos grupos 

caso e controle. 

Tabela 2. Distribuição da frequencia do SNP A35C no gene da SOD1 em indivíduos do 

grupo caso, atendidos no Hospital Heliópolis, (n;%). 

  
Caso 

Polimorfismo Genótipo    n   (%)   

A35C AA 

 

107 

 

(91) 

 

 

AC 

 

10 

 

(8) 

 

 

CC 

 

1 

 

(1) 

 

 

AC + CC 

 

11 

 

(9) 

 

 
Total  

 

118 
 

(100) 
 

Tabela 3. Distribuição do genótipo para o polimorfismo G2809A no gene da SOD1 de 

indivíduos dos grupos caso e controle, atendidos no Hospital Heliópolis, (n;%).   

Genótipo  Caso  Controle  Total OR* IC** p 

  n (%)  n  (%)  n  (%)    95%   

GG 111 (66)  113 (62)  224 (64)        

GA 49 (29)  61 (34)  110 (31)  1,09  0,710 - 1,689 
 

AA 9 (5)  7 (4)  16 (5)  1,25 0,802 - 1,943 0,3633 

GA e AA  58 (34)  68 (38)  126 (36)  1,25 0,801 - 1,947 0,1923 

Total 169 (100)  181 (100)  350 (100)        

*Odds Ratio ** Intervalo de confiança   
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De acordo com a Tabela 3 observou-se que não houve associação entre o 

polimorfismo SOD1 G2809A e o risco de desenvolvimento de câncer da cavidade oral e 

orofaringe, visto que a distribuição do polimorfismo entre os grupos não apresentou 

diferenças estatisticamente significante (p>0,05). A distribuição do genótipo nos grupos 

caso e controle esteve em equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

A Tabela 4 apresenta a distribuição do genótipo para o polimorfismo SOD1 

G2809A nos grupos caso e controle, estratificados de acordo com a utilização de tabaco. 

Não se observou associação entre o SNP e o risco de câncer epidermóide da cavidade 

oral e orofaringe em pacientes que consumiam mais ou menos que 20 pack years. 

 

Tabela 4. Distribuição do genótipo para o polimorfismo SOD1 G2809A nos grupos 

caso e controle, estratificados de acordo com a utilização de tabaco. 

Tabagismo  SOD1 G2809A Caso* Controle** OR*** IC**** p 

(Pack year)   n   n     95%   

≤ 20 GG 60 56 

   

 

GA + AA 27 26 1,3975 0,7267 - 2,6877 0,2008 

> 20 GG 48 37 
   

 
GA + AA 26 34 1,2017 0,6332 - 2,2806 0,3452 

*De um total de 169 indivíduos do grupo caso, 2 relataram nunca ter fumado e 6 não informaram a 

quantidade de utilização de tabaco. ** De um total de 181 indivíduos do grupo controle, 27 relataram 

nunca ter fumado e 1 não informou a quantidade de utilização do tabaco. ***Odds Ratio **** Intervalo 

de confiança   

 

A Tabela 5 apresenta a distribuição do genótipo para o polimorfismo SOD1 

G2809A nos grupos caso e controle, estratificados de acordo com a ingestão de álcool.  

Não se observou associação entre o SNP e o risco de câncer epidermóide da cavidade 

oral e orofaringe em pacientes que consumiam mais ou menos que 80 g de etanol por 

dia. 
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5.2 Estudo II 

5.2.1 Variáveis sociais, demográficas e clínicas de pacientes com câncer da 

cavidade oral e orofaringe.  

 

 Após a seleção de indivíduos com câncer da cavidade oral e orofaringe, realizou-

se a coleta de dados sociais, demográficos e de diagnóstico clínico (Tabela 6). Da 

amostra de 29 indivíduos homens incluídos no estudo, observou-se uma predominância 

do grupo etário de 50 a 59 anos. Em relação à variável etnia, houve maior proporção de 

indivíduos brancos. Observou-se que 66% dos participantes consumiam mais de 80 g de 

álcool/dia. Em relação ao tabagismo 69% dos indivíduos consumiam quantidade igual 

ou superior a 20 pack years e 41% dos indivíduos consumiram por 35 anos ou mais. 

Houve maior prevalência do tumor localizado na orofaringe, 55%. Finalmente o 

estadiamento do tumor mostrou que a maioria, 62%, dos indivíduos são diagnosticados 

com estádio avançado.  

 

 

Tabela 5. Distribuição do genótipo para o polimorfismo SOD1 G2809A nos grupos caso e 

controle, estratificados de acordo com a ingestão de álcool.   

Etilismo SOD1 G2809A Caso Controle OR* IC** p 

(g etanol / dia)   n   n     95%   

≤ 80 GG 57 52 

   

 

GA + AA 20 30 1,5588 0,7865 - 3,0895 0,1348 

> 80 GG 50 41 
   

 
GA + AA 28 29 1,4555 0,7457 - 2,8413 0,1757 

 *De um total de 169 indivíduos do grupo caso, 8 relataram nunca ter bebido e 6 não informaram a quantidade 

de ingestão de álcool. ** De um total de 181 indivíduos do grupo controle, 28 relataram nunca ter bebido e 1 

não informou a quantidade de ingestão de álcool. ***Odds Ratio **** Intervalo de confiança   
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NI* Não Informado

8

Localização do Tumor

≥ 20

≤ 20

NI*

≥ 35

25 I- 35

NI*

≥ 35

5516Orofaringe

3811Cavidade Oral

10

288

3

41

28

34

29

1

12

Variáveis

Faixa Etária

30-39

40-49

50-59

60-69

NI*

7 24

8 28

7 24

2 7

n %

9 31

20 69

10 34

8

3

19 66

1 3

20 69

1 3

1

8 28

70-79

80-89

31

3

7

10

2

9

Etilismo (g de etanol/dia)

0 I- 25

Etnia

branco

negro

NI*

0 I- 25

25 I- 35

Período de Etilismo (Anos)

Período de Tabagismo (Anos)

Tabagismo (pack year)

≥ 80

≤ 80

Tabela 6. Número e porcentagem de características sociais, demográficas e clínicas de 

casos com câncer epidermóide da cavidade oral e orofaringe

IV 18 62

NI*

Estadio do Tumor

NI*

2 7

8 28

3

7

1

2

III

I
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5.2.2. Classificação do estado nutricional de indivíduos com câncer da cavidade 

oral e orofaringe de acordo com variáveis antropométricas.  

  

A Tabela 7 apresenta os valores de média, desvio padrão, mediana, valor 

mínimo e máximo dos parâmetros antropométricos IMC, %GC e CC. O valor do IMC 

para adultos encontrou-se na faixa classificada como eutrofia. No caso dos pacientes 

idosos, verificaram-se valores de IMC abaixo da classificação de eutrofia. Para ambos 

os grupos, a CC encontrou-se dentro dos valores de normalidade. Os valores de média e 

mediana da % de GC para ambos os grupos se encontraram acima da faixa de 

noramalidade.  

 

IMC (kg/m
2
)

% GC

CC (cm)

IMC (kg/m
2
)

% GC

CC (cm) 92,5 ± 17,6 88,5 < 94,0*** 

(73,0 - 118,0)

(12,0 - 31,9)

20,6 ± 8,4 16,9 14,0 a 16,0**

(12,6 - 35,3)

(77,0 - 123,0)

Idoso (n = 12)

22,7 ± 5,9 20,5 24,0 a 29,0*

20,8 ± 5,7 21,4 14,0 a 16,0

(12,6 - 30,6)

91,4 ± 11,4 91,5 < 94,0

Adulto (n = 17)

23,8 ± 3,8 23,8 18,5 a 24,9

(19,3 - 34,8)

Tabela 7. Parâmetros antropométricos de indivíduos com câncer da cavidade oral e orofaringe

atendidos no ambulatório do Hospital e Maternidade Celso Pierro.

Parâmetro Média ± DP
Mediana

Valor de Referência
(Min. - Máx.)

 
* Não foi possível coletar os dados de IMC de 1 paciente 

**Não foi possível coletar os dados de %GC de 3 pacientes 

***Não foi possível coletar os dados de CC de 4 pacientes 

IMC – Índice de Massa Corporal para adulto - (OMS, 1995); e idoso – (LIPSCHITZ, 1994). 

% GC – Porcentagem de Gordura Corporal (LOHMAN et al ., 1991).   

CC – Circunferência da Cintura (OMS, 1998). 
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5.2.3. Classificação do estado nutricional de indivíduos com câncer de cavidade 

oral e orofaringe de acordo com o IMC. 

 

As Figuras 12 e 13 apresentam o estado nutricional dos participantes do Estudo 

II, segundo o IMC. No caso dos indivíduos adultos houve maior prevalência de 

eutrofia, o que indica normalidade do peso em relação à estatura. Isso não foi observado 

no grupo de indivíduos idosos, que apresentou maior prevalência de baixo peso. 

 

 

     

 

 

Figura 12. Distribuição percentual do IMC de indivíduos adultos com câncer da 

cavidade oral e orofaringe, atendidos no ambulatório do Hospital e Maternidade Celso 

Pierro. N = 17, IMC: Índice de Massa Corporal 

. 
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Figura 13. Distribuição percentual do IMC de indivíduos idosos com câncer de 

cavidade oral e orofaringe, atendidos no ambulatório do Hospital e Maternidade Celso 

Pierro. De um total de 12 indivíduos 1 não foi possível obter a informação. IMC: Índice 

de Massa Corporal 

 

 

 

 

5.2.4. Consumo alimentar, de acordo com o método do recordatório de 24 horas, 

de indivíduos com câncer de cavidade oral e orofaringe. 

 

De acordo com o inquérito alimentar por meio do recordatório de 24 horas 

(Tabela 8), a proporção de consumo dos macronutrientes encontrou-se dentro da faixa 

de AMDR, de acordo com o IOM, 2005. Além disso, embora o consumo médio de Zn 

tenha sido adequado, ao se analisar os valores mínimos e máximos, constata-se que 

alguns indivíduos apresentavam deficiência do micronutriente na dieta.  
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Energia (Kcal) 1481,82 ± 895,37

Carboidrato (%)

Proteína (g/Kg/dia)

Lipídio (%)

Zinco (mg/dia)

(4,93 - 46,25)

10,02 ± 4,81 8,79 9,4 ***

(1,62 - 30,64)

0,66 ***

(0,15 - 1,95)

26,05 ± 9,80 24,4 20 a 35 ** 

Tabela 8. Valores da ingestão de energia, macronutrientes e zinco de indivíduos com câncer da cavidade oral e orofaringe,

atendidos no ambulatório do Hospital e Maternidade Celso Pierro.

Nutrientes Média ± DP
Mediana

Valor de Referência
(Min. - Máx.)

1314,5 De acordo com EER

(221 - 3255)

55,53 ± 13,28 56,71 45 a 65 **

(20,5 - 82,71)

0,94 ± 0,48 0,45

 
   * (N = 11). Não foi possível coletar os dados de consumo alimentar de um paciente. 

** Fonte: AMDR 

*** Fonte: EAR 

De um total de 29 indivíduos, não foi possível coletar os dados de consumo de 2 indivíduos 

 

 

Verificou-se a adequação do consumo de energia ingerida através do cálculo da 

EER (IOM, 2005). De acordo com a Figura 14, a maioria dos participantes do estudo 

apresentou consumo energético superior ao recomendado de 90 a 110%, porém uma 

proporção relevante dos indivíduos apresentou-se abaixo do limite inferior. Além disso, 

de acordo com a Figura 15, observou-se uma proporção de aproximadamente 63% de 

deficiência de Zn proveniente do consumo alimentar dos indivíduos com câncer da 

cavidade oral e orofaringe. 
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Figura 14. Distribuição percentual dos pacientes com câncer da cavidade oral e 

orofaringe atendidos no ambulatório do Hospital e Maternidade Celso Pierro, de acordo 

com a adequação do consumo energético. Do total de 29 pacientes, não foi possível 

coletar os dados de 2 pacientes. 
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Figura 15. Distribuição percentual dos pacientes com câncer da cavidade oral e 

orofaringe atendidos no ambulatório do Hospital e Maternidade Celso Pierro, de acordo 

com a adequação do consumo de Zn. Do total de 29 pacientes, não foi possível coletar 

os dados de 2 pacientes. Zn: zinco 
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5.2.5. Parâmetros bioquímicos 

 

A Tabela 9 apresenta os resultados referentes às concentrações de MDA no 

plasma, de Zn no plasma e eritrócito, à concentração de ORAC no plasma e à atividade 

de SOD no eritrócito. Observou-se que os pacientes com câncer da cavidade oral e 

orofaringe apresentaram em média valores acima de 1 µmol/L de MDA, assim como 

descrito em indivíduos saudáveis (DEL RIO et al., 2005).  

Apesar do valor médio da concentração de Zn plasmático se encontrar dentro da 

faixa de referência, observou-se deficiência desse mineral em alguns pacientes. 

Resultados semelhantes foram constatados em relação às concentrações de Zn e 

atividade de SOD no eritrócito. Todos os pacientes apresentaram valores da 

concentração de ORAC plasmático acima do valor esperado para indivíduos saudáveis.    

 

Valor de Referência

MDA (nmol/dL)

Zn (µg/dL)

ORAC (µmol TE/L)

SOD (U/gHb) 1629,57 ± 675,25

Zn (µg/g Hb)

Plasma

Eritrócito

Parâmetro Média ± DP

1,42

77,88

(755,87 - 4488,64)

40,03

2290 ± 0,17  (U/g Hb)4

40 - 44 (µg Zn/g Hb)5

1599,25

(0,73 - 3,27)

(40,64 - 138,79)

1 (nmol/dL)1

70 - 110 (µg/dL) 2

(23,17- 69,36)

Tabela 9. Concentrações de MDA, Zn e ORAC no plasma e atividade da SOD no eritrócito e Zn no 

eritrócito, em pacientes com câncer da cavidade oral e orofaringe, Hospital e Maternidade Celso Pierro.

( Min. - Máx.)

2607, 89 ± 440,70 2511,98

(1942,55 - 3543,22)

1807  (µmol TE/L)
3

1,65 ± 0,58

76,80 ± 23,77

44,26 ± 4,79

Mediana

 
MDA: malondialdeído; Zn: zinco; ORAC: Oxygen Radical Absorbance Capacity; SOD: superóxido 

dismutase;  

Fonte:  1 - DEL RIO et al., 2005. 

             2 - RODRIGUEZ, 1989. 
             3 - PRIOR et al., 2003. 

             4 - MANOHARAN, et al., 2005. 

             5 - GUTHRIE e PICCIANO, 1994. 
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As Figuras 16, 17, 18 e 19 apresentam o valor percentual dos parâmetros 

bioquímicos analisados no Estudo II. Observa-se que 96% dos indivíduos apresentaram 

valores elevados de MDA. O contrário ocorreu em relação à atividade da SOD no 

eritrócito, 96% dos indivíduos apresentaram redução quando comparado ao valor de 

referência para indivíduos saudáveis. Da mesma forma, na análise do Zn no eritrócito, 

44% dos indivíduos apresentaram-se abaixo do valor de referência. Em relação ao Zn 

plasmático constataram-se valores dentro da normalidade.  

  

 

4

96

0

20

40

60

80

100

120

< 1 > 1

%

MDA (nmol/dL)

 
 

 

 

Figura 16. Distribuição percentual do MDA de pacientes com câncer da cavidade oral e 

orofaringe atendidos no ambulatório do Hospital e Maternidade Celso Pierro, N = 29. 

MDA: malondialdeído. 

 

 

 



58 

 

96

4

0

20

40

60

80

100

< 2290 > 2290

%

SOD (U/g Hb)

 

 

Figura 17. Distribuição percentual da SOD no eritrócito de pacientes com câncer da 

cavidade oral e orofaringe atendidos no ambulatório do Hospital e Maternidade Celso 

Pierro, N = 27. SOD: superóxido dismutase. 
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Figura 18. Distribuição percentual de Zn plasmático de pacientes com câncer da 

cavidade oral e orofaringe atendidos no ambulatório do Hospital e Maternidade Celso 

Pierro, N = 29. Zn: zinco. 
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Figura 19. Distribuição percentual de Zn no eritrócito de pacientes com câncer da 

cavidade oral e orofaringe atendidos no ambulatório do Hospital e Maternidade Celso 

Pierro, N = 27. Zn: zinco. 
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5.2.6. Determinação do polimorfismo G2809A no gene da SOD1 por 

sequenciamento  

A Tabela 10 apresenta a distribuição da frequência do genótipo para o SNP 

G2809A no gene da SOD 1 entre os indivíduos com câncer da cavidade oral e 

orofaringe do Estudo II. Dentre o total de indivíduos selecionados, 56% apresentaram 

genótipo homozigoto de referência, 33% apresentaram genótipo heterozigoto e 11% 

apresentaram genótipo homozigoto de referência para o polimorfismo G2809A. 

Considerando-se a baixa frequência do polimorfismo A35C no gene da SOD1, e frente 

ao número limitado de pacientes no Estudo II, optou-se por nesse estudo seguir apenas 

com a análise do SNP G2809A. 

 

Polimorfismo Genótipo n %

G2809A GG 15 56

GA 9 33

AA 3 11

GA + AA 12 44

Tabela 10. Distribuição da frequencia do SNP G2809A no gene da SOD 1 entre

indivíduos do grupo caso, atendidos no ambulatório do Hospital e Maternidade

Celso Pierro.
(Casos n = 27)

De um total de 29 indivíduos, não foi possível obter o genótipo de 2 indivíduos.  
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5.2.7. Caracterização bioquímica e antropométrica dos clusters formados pela 

análise multivariada de pacientes com câncer epidermóide da cavidade oral e 

orofaringe. 

 Observando-se a tabela 11 pode-se perceber que entre os dois clusters (grupos), 

formados pela análise multivariada, houve diferença estatisticamente significante para 

todos os parâmetros avaliados no plasma e eritrócito. Não foi observado diferença 

estatisticamente significante para as varáveis do consumo alimentar e do consumo de 

etanol. E em relação aos parâmetros antropométricos observou-se diferença 

estatisticamente significante para a variável circunferência da cintura. 

 

CC (cm)

IMC (kg/m2) 21,13 ± 2,17

85,71 ± 7,94

24,39 ± 4,48

92, 54 ± 14,04 

0,0385

0,1758

0,63 ± 0,50 0,81 ± 0,40 0,4905

1355,60 ± 707,74 1704,60 ± 958,31 0,3428

9,96 ± 4,91 9,30 ± 4,50 0,5993

51,23 ± 10,96 38,64 ± 3,01 0,0058

1255,19 ± 373,41 1979,83 ± 859,93 0,0038

Etilismo (g/dia)

Parâmetro Antropométrico

1

1
Média ± Desvio Padrão

Tabela 11. Caracterização bioquímica e antropométrica dos Clusters (grupos) formados pela análise

multivariada, de pacientes com câncer epidermóide da cavidade oral e orofaringe.

2793,50 ± 452,36 2414,80 ± 340,15 0,0381

58,59 ± 10,25 95,60 ± 22,63

Zinco (µg/g Hb)

SOD (U/gHb)

Consumo Alimentar

Energia

Zinco (mg/dia)

Consumo de etanol

Zinco (µg/dL)

ORAC (µmol TE/L)

0,0001

Plasma

MDA (nmol/dL) 2,05 ± 0,64 1,46 ± 0,28

Clusters 1

Eritrócito

2
Variáveis p

0,0180
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6. Discussão 

 O Zn é um micronutriente que age como co-fator para enzimas de defesa 

antioxidante, como a SOD1 que é considerada a primeira linha de defesa no controle do 

estresse oxidativo (HO, 2004). A deficiência de Zn tem sido relacionada com o aumento 

do estresse oxidativo em pacientes com câncer (MANOHARAN et al., 2005; PRASAD, 

2009). Além disso, polimorfismos em genes de enzimas envolvidas no controle redox 

do organismo, tais como a SOD1, GPx e CAT, poderiam modular o desenvolvimento 

do câncer (CEBRIAN et al., 2006; HARTH et al., 2008). Nesse sentido o Zn tem sido 

alvo de estudos que relacionam esta interação gene-nutriente com doenças crônicas 

como o câncer (SLIWINSKI ET al., 2009). 

  No presente estudo, aventou-se a hipótese de que SNP’s no gene da SOD1 tais 

como o A35C e G2809A poderiam resultar em menor atividade da enzima, aumentando 

assim o estresse oxidativo no organismo e resultar no aumento do risco para o câncer da 

cavidade oral e orofaringe.  

Estudos em que avaliaram a consequência funcional dos SNP’s em questão são 

escassos na literatura, especialmente quando relacionados ao desenvolvimento do 

câncer (FLEKAC et al., 2008; CEBRIAN et al., 2006; UDLER et al., 2007). De forma 

inédita avaliou-se no Estudo I a possível influência dos SNP’s A35C e G2809A no 

gene da enzima SOD1 para o risco do câncer da cavidade oral e orofaringe.  

No estudo realizado por Flekac et al. (2008) em indivíduos com diabetes 

mellitus tipo 2, observou-se maior frequência do SNP SOD 1 A35C quando comparado 

aos indivíduos controle, sendo que o mesmo esteve associado à redução da atividade da 

enzima. Verificou-se a partir do Estudo I que o SNP SOD 1A35C é pouco frequente em 

pacientes com câncer da cavidade oral e orofaringe (apenas 5% de frequência do alelo 

variante).  Observou-se frequência semelhante em pacientes finlandeses com e sem 



63 

 

diabetes do tipo II, 9 e 10%, respectivamente, (UKKOLA, 2001). No entanto, não foi 

observada a mesma frequência em pacientes tchecos com e sem a mesma doença, que 

foi de 18 e 23%, respectivamente (FLEKAC et al., 2008).  

Da mesma forma, para o SNP SOD1 G2809A os achados na literatura são 

escassos. No presente estudo, não houve associação entre esse SNP e o risco de 

desenvolvimento do câncer da cavidade oral e orofaringe. Contudo, Cebrian et al. 

(2006) analisaram esse SNP no contexto do câncer de mama, tendo se observado 

aumento marginal do risco, ao contrário do que foi observado por Oestergaard et al. 

(2006).  

A exposição ambiental a fatores de risco como o elevado consumo de álcool e 

tabaco tem sido associada ao desenvolvimento do câncer (MUWONGE et al., 2007). 

Nesse contexto, no presente estudo, avaliaram-se o consumo de álcool e tabaco, fatores 

de risco que elevam o dano oxidativo celular (PATEL et al., 2007), no entanto, estes 

fatores não influenciaram a ausência de associação entre o SNP SOD1 G2809A e o risco 

de desenvolvimento do câncer da cavidade oral e orofaringe. 

A ausência da associação entre o SNP SOD1 G2809A e o risco para o câncer da 

cavidade oral e orofaringe pode ser explicada pelo fato de que somente um SNP 

isoladamente poderia não exercer efeito funcional significativo na enzima SOD1 para o 

risco de desenvolvimento da doença. Diante da dificuldade de identificar os possíveis 

marcadores para doenças crônicas no genoma humano, a análise de haplótipos de SNP’s 

é uma possibilidade promissora que vem sendo bastante utilizada para identificar genes 

envolvidos em doenças como o câncer (SHASTRY, 2007).  

Estudos epidemiológicos sugerem que dietas deficientes em micronutrientes 

antioxidantes representam um fator de risco para o desenvolvimento do câncer 
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(CEBRIAN et al., 2006). Nesse sentido, no Estudo II foi avaliado o estado nutricional 

relativo ao zinco, a presença do SNP SOD 1 G2809A e o estresse oxidativo em 

pacientes com o câncer da cavidade oral e orofaringe.  

De acordo com os resultados obtidos, observou-se maior prevalência dos 

indivíduos na faixa etária de 40 a 69 anos, sendo a maioria composta por indivíduos 

brancos. Além disso, a maioria dos pacientes consumiram mais de 80 g de etanol/dia e 

69% consumiram mais de 20 pack year. Quanto aos dados clínicos, houve maior 

prevalência do tumor na cavidade oral e em estádios mais avançados, III e IV. Esses 

dados estão de acordo com aqueles descritos na literatura (MARQUIONI et al., 2007; 

PATEL et al., 2007; HADDAD et al., 2008; INCA, 2010).  

De forma semelhante ao presente estudo, Patel et al. (2007) observaram em 

pacientes com câncer da cavidade oral a prevalência de 82% de estádio avançado. 

Gourin & Podolsky (2006) observaram que 71,2% dos pacientes com câncer de cabeça 

e pescoço apresentaram idade acima de 50 anos e 76,1% eram do sexo masculino. Além 

disso, 54,7% apresentavam-se no estádio IV, sendo que a maioria apresentou elevado 

consumo de tabaco e álcool. Outros estudos observaram a mesma caracterização dos 

pacientes (PIYATHILAKE et al., 2002; MUWONGE et al., 2008; YOKOE et al., 

2009). 

PRASAD et al. (1998) descreveram que pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço apresentavam deficiência do status de Zn e observaram associação de Zn com o 

tamanho do tumor. Um estudo de Derr et al. (1997) observou em 60 pacientes com 

câncer da cabeça e pescoço que o status nutricional de Zn poderia servir como um bom 

indicador do tamanho e estágio do tumor. 

Em relação aos dados antropométricos, constatou-se que a maioria dos 

indivíduos adultos avaliados apresentou eutrofia, ou seja, normalidade, em relação ao 
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IMC, porém nos indivíduos idosos houve maior prevalência de baixo peso.  Federico et 

al. (2001), avaliaram parâmetros antropométricos de pacientes com câncer no trato 

gastrointestinal distribuídos em grupo suplementado com Zn e não suplementado, e 

constataram valores de IMC semelhantes ao encontrado no presente estudo.  Em relação 

à porcentagem de gordura e circunferência da cintura, tanto adultos como idosos 

apresentaram valores dentro da normalidade. 

O consumo alimentar dos pacientes apresentou normalidade considerando os 

valores médios, porém houve grande variação em relação à ingestão de macronutrientes 

(carboidrato, lipídio, proteína) e também de Zn. Este fato pode ser explicado pela 

localização do tumor que se da na cavidade oral e orofaringe e pelo estádio avançado da 

doença. Essas características podem dificultar o processo de mastigação e deglutição, 

limitando assim o consumo de uma dieta nutricionalmente adequada. Diante da 

diminuição na ingestão de alimentos mais sólidos, como os de origem animal, que são 

fonte de proteína, há a redução da ingestão de energia proveniente e consequentemente 

de Zn. Isso pode resultar na deficiência nutricional de macro e micronutrientes. Deve-se 

ressaltar que houve prevalência de 62,96% de deficiência de Zn proveniente da dieta 

quando se considerou a EAR como referência de ingestão.  

Em relação aos parâmetros bioquímicos, neste estudo avaliaram-se o 

malondialdeído, MDA, como marcador de estresse oxidativo no plasma, a atividade da 

SOD eritrocitária, como fator antioxidante, a capacidade antioxidante no plasma pelo 

ORAC, e as concentrações de Zn no plasma e eritrócito.  

Especificamente em relação ao estado nutricional relativo ao zinco, sabe-se que 

não há um método de análise suficientemente validado. Sendo assim o mais indicado é a 

utilização de mais de um parâmetro, como as análises das concentrações no plasma e 

eritrócito, mesmo não representando um padrão ideal para expressar o status nutricional 
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de Zn (CHAN et al., 1998; TAIT et al., 2008). Diversos fatores podem alterar a 

concentração de Zn no plasma, como o estado fisiológico do indivíduo, idade, presença 

de infecções, entre outros. No entanto, o uso desse indicador de status de Zn é 

amplamente utilizado nos estudos epidemiológicos (GIBSON, 2005).  

No presente estudo, observou-se que 52% dos pacientes apresentavam-se dentro 

da normalidade em relação a concentração de Zn plasmático no plasma, embora tenha 

sido observada grande variação entre os indivíduos. Por outro lado, 44% dos pacientes 

apresentavam-se deficientes quando avaliados pelo marcador de Zn no eritrócito. 

Diversos estudos descrevem a deficiência de zinco em pacientes com diferentes tipos de 

câncer (PRASAD et al., 1998; FERNANDES & MAFRA, 2005). 

 Lipman et al. (1987) avaliaram a concentração de Zn plasmático em 21 

pacientes com câncer de esôfago, 17 pacientes com esofagite e 12 indivíduos sem a 

doença e observaram reduções estatisticamente significantes entre os 3 grupos, (56 ± 3 

µg/dL, 72 ± 5 µg/dL e 78 ± 5 µg/dL), respectivamente. De forma semelhante, Federico 

et al. (2001) conduziram um estudo de suplementação de zinco com 60 pacientes com 

câncer do trato gastrointestinal e 30 controles, e analisaram a concentração de zinco no 

plasma 60 dias antes e após a quimioterapia. Constatou-se redução da concentração de 

Zn antes e após o tratamento em ambos os grupos, suplementado (78,9 ± 7,8 µg/dL e 

84,2 ± 5,4 µg/dL) e não suplementado, (79,5 ± 8,6 µg/dL e 73,4 ± 7,4 µg/dL) quando 

comparado ao grupo controle (87,5 ± 9,7 µg/dL e 87,5 ± 9,7 µg/dL). Deve-se destacar 

que os valores de Zn observados neste estudo, antes do tratamento quimioterápico, 

foram semelhantes aos valores de Zn plasmático analisados no presente estudo.  

HO et al. (2003) observaram que a deficiência de Zn pode não somente 

ocasionar dano oxidativo na membrana celular e no próprio DNA, como também 
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comprometer a habilidade de reparar esse dano. Nesse sentido outro objetivo do 

trabalho foi avaliar a atividade eritrocitária da enzima SOD. 

 Verificou-se, no presente trabalho, redução da atividade eritrocitária da SOD 

quando comparado ao estudo de Manoharan et al. (2005), no qual avaliaram 48 

pacientes, homens, com idade entre 40 e 60 anos, com câncer da cavidade oral e 

verificaram que o grupo com a doença apresentou redução estatisticamente significante 

da SOD no eritrócito de acordo com o estádio da doença (2080 ± 0,08 U/g Hb para o 

estádio II, 1920 ± 0,13 U/g Hb para o estádio III e 1730 ± 0,09 U/g Hb para o estádio 

IV) e também quando comparado ao grupo controle (2290 ± 0,17 U/g Hb). Constatou-

se, que o valor médio dos pacientes do estádio IV apresentou-se muito semelhante ao 

valor médio de SOD obtida no presente estudo (1629,57 ± 675,25 U/g Hb).  

Apesar do presente estudo não ter sido conduzido com um grupo controle, sem a 

doença, pode-se sugerir que houve uma redução da atividade de SOD eritrocitária, 

quando levado em consideração o valor encontrado por Manoharan et al. (2005).  

O desequilíbrio do sistema antioxidante pode ser causado por diferentes 

biomoléculas, porém a peroxidação lipídica produz produtos secundários, sendo em sua 

maioria aldeídos com habilidade de aumentar o dano oxidativo por reagirem com 

biomoléculas como proteínas e ácido nucléico. O MDA é o principal e mais estudado 

produto de peroxidação lipídica, e é inclusive, indicado para estudos relacionados com 

doenças crônicas como o câncer. Destaca-se que no presente estudo utilizou-se a técnica 

de CLAE, por apresentar maior especificidade para análise desse marcador (DEL RIO 

et al., 2005; VASCONCELOS, 2007). Conforme o esperado constatou-se no estudo que 

96% dos pacientes com câncer da cavidade oral e orofaringe apresentaram valores 

elevados, acima do valor de referência para indivíduos saudáveis. 
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Kaynar et al. (2005), conduziram um estudo do tipo caso controle no qual 

avaliaram parâmetros bioquímicos como a SOD eritrocitária e o MDA, em homens com 

faixa etária de 40 a 70 anos, com câncer de pulmão, que não haviam recebido 

tratamento. De forma paradoxal, observaram-se aumento da atividade de SOD e 

aumento do MDA em pacientes com câncer quando comparado ao grupo controle. 

Pode-se sugerir com esse resultado, que no início da doença e ainda sem tratamento o 

sistema antioxidante seria capaz de modular o dano oxidativo. Portanto, a intensidade e 

patogeniciadade do estresse oxidativo dependem de fatores relacionados com o sistema 

antioxidante e oxidante do organismo (VASCONCELOS, 2007). 

Resultados semelhantes foram observados, Dursun et al. (2006) ao avaliarem 

homens e mulheres com câncer de esôfago e câncer gástrico, com faixa etária a partir de 

50 anos e observaram aumento estatisticamente significante de MDA  e SOD 

eritrocitária em ambos os tipos de câncer, quando comparado ao grupo de indivíduos 

saudáveis. Além disso, houve prevalência do estadiamento clínico do tumor avançado. 

Nesse sentido, os dados encontrados na literatura são conflitantes e controversos em 

relação ao sistema antioxidante.  

Em relação à capacidade antioxidante do organismo, realizou-se o ensaio do 

ORAC, verificando-se que os valores encontraram-se aumentados quando comparados 

aos observados no estudo de Prior et al. (2003). Este resultado pode representar a 

capacidade de defesa antioxidante do organismo, que ainda não foi comprometida pelo 

desenvolvimento da doença. 

Considerando que o presente estudo não foi conduzido com um grupo controle, a 

análise multivariada permitiu a análise das variáveis que separaram os indivíduos em 

dois clusters. Observou-se que o cluster 1 apresentou diferenças estatisticamente 

significantes em relação ao cluster 2 para o MDA, Zn plasmático, Zn e SOD 
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eritrocitários e para o IMC. Destaca-se que no cluster 1 houve aumento do MDA, 

aumento da capacidade antioxidante (ORAC), diminuição do Zn no plasma e SOD no 

eritrócito. Diante disso pode-se sugerir que os indivíduos desse grupo apresentaram 

aumento do marcador de estresse oxidativo, MDA, porém a capacidade antioxidante, 

representada pelo ORAC, mostrou habilidade defesa pelo organismo. E sugere-se que a 

redução de Zn no plasma pode estar associado a redução da atividade da SOD no 

eritrócito, uma vez que este mineral está diretamente relacionado a enzima antioxidante. 

Além disso, no cluster 1, embora não significante estatisticamente, houve menor 

consumo de energia proveniente da dieta, o que possivelmente resultou na diminuição 

do peso dos indivíduos de acordo com o IMC e também no consumo de Zn dietético.  

Em relação ao SNP SOD1 G2809A, houve um fator limitante no número de 

casos selecionados com câncer da cavidade oral orofaringe, sendo esta uma dificuldade 

apresentada em estudos com polimorfismos. Contudo, de forma interessante, observou-

se prevalência do genótipo heterozigoto e homozigoto de referência (GA+AA=63%) no 

cluster 1 quando comparado ao cluster 2 (GA+AA=27%). Nesse sentido, o aumento do 

n amostral poderia eventualmente confirmar se o SNP em questão poderia estar 

relacionado com o aumento do estresse oxidativo, resultante da diminuição da atividade 

da enzima SOD.  
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7. CONCLUSÕES  

 

- O polimorfismo G2809A no gene da SOD1 não esteve associado com o risco 

de câncer da cavidade oral e orofaringe; o consumo de tabaco ou de etanol não 

modificou essa ausência de associação. 

- O polimorfismo A35C no gene da SOD1 é pouco frequente em pacientes com 

câncer da cavidade oral e orofaringe. 

- Pacientes com câncer da cavidade oral e orofaringe apresentaram consumo 

reduzido de Zn e estado nutricional deficiente para esse micronutriente.  

- Pacientes com câncer da cavidade oral e orofaringe parecem apresentar 

aumento do estresse oxidativo. 
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Anexo 1  

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas – USP 

 



82 

 

Anexo 2 

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Heliópolis 
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Anexo 3 

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital e Maternidade Celso 

Pierro da Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC 

CAMPINAS 

  

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

Campinas, 04 de fevereiro de 2009 Protocolo 908/08 

Prezado Senhor José Francisco Sales Chagas, 

Parecer Projeto: PROJETO APROVADO 

I - Identificação: 
Título do Projeto: Polimorfismo em Genes Para Enzimas Antioxidantes Dependentes de 

Micronutrientes, Estresse Oxidativo e Risco de Câncer de Cabeça e Pescoço da Cavidade Oral 
e Orofaringe 

Pesquisador responsável: José Francisco Sales Chagas 

Coordenador: Thomas Prates Ong 

Colaboradores:  Silvia  Maria  Franciscato  Cozzolino,   Fernando  Salvador Moreno,   Dirce 

Marchioni, Adriana Madeira Álvares da Silva, Marcos Brasilino de Carvalho, Rosana Sarmento 

Brasileiro, Luciana Sigueta Nishimura, Suzana Bressan, e José Alexandre Coelho Pimentel 
Instituição onde se realizará: Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital e 

Maternidade Celso Pierro da PUC-Campinas 

Data de apresentação das reformulações solicitadas pelo CEP: 03.02.09 

II - Objetivo: 
• Avaliar a influência de polimorfismos nos genos para as enzimas antioxidantes GPX1 e 

SOD1 no risco de câncer de cabeça e pescoço. 
• Avaliar, em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, associação entre estado 

nutricional relativo ao Se e Zn, polimorfismo nos genes GPX1 e SOD1 e estresse oxidativo. 

III - Sumário: 
O presente projeto propõe-se a condução de dois estudos. O Estudo l serão analisados 300 
paciente com diagnóstico de carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço, sendo voltado para 
avaliar a influência de polimorfismos nos genes para as enzimas antioxidantes GPX1 e SOD1 
no risco de câncer de cabeça e pescoço. O Estudo II será de natureza transversal composto 
por 90 pacientes com carcinoma epidermóide da cavidade oral e orofaringe, sendo voltado 
para associação entre estado nutricional relativo ao Se e Zn, polimorfismos nos genes GPX1 e 
SOD1 e estresse oxidante. 

IV-2° Parecer do CEP: 
Dessa forma, e considerando a Resolução no. 196/96 item VI1.13.b, que define as atribuições 
dos CEPs e classifica os pareceres emitidos aos projetos de pesquisa envolvendo seres 
humanos, e, ainda que a documentação apresentada atende ao solicitado, emitiu-se o 
parecer para o presente projeto: Aprovado. 

Conforme a Resolução 196/96, é atribuição do CEP "acompanhar o desenvolvimento dos 
projetos através de relatórios anuais dos pesquisadores" (VI1.13.d). Por isso o/a pesquisador/a 
responsável deverá encaminhar para o CEP-PUC-Campinas o relatório final de seu projeto, até 
30 dias após o seu término. 

V - Data da Aprovação: 04/02/09 

Sendo só o que nos cumpre informar, aproveitamos da oportunidade para renovar votos de 

estima e consideração 

Atenciosamente. 
Prof. Dr. (Darlos Alberto Zanotti) 
Segundo Vice-Presidente do C.E.P.S.H.P 
PUC-Campinas ____________________  

Rod. Dom Pedro l, Km 136 - Pq. das Universidades - Campinas-SP 13.086-900 Telefone: 
(OXX19) 3343-6777 - Fax: (OXX19) 3343-6777 e-mail: comitedeetica@puc-campinas.edu.br 

PUC 
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Anexo 4 – TCLE - Faculdade de Ciências Farmacêuticas e Hospital e Maternidade 

Celso Pierro 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ESTUDO 2 (TRANSVERSAL) – GRUPO DE ESTUDO 

 
I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA  

 

1. Nome do Paciente:................................................................................................................... 

Documento de Identidade Nº :.........................................................    Sexo: (  )  M           (  ) F 

Data de Nascimento:............/............/........... 

Endereço:.........................................................................................Nº:....................Apto:............. 

Bairro:..............................................................Cidade:................................................................... 

CEP:...................................................Telefone:.............................................................................. 

 

II – DADOS SOBRE A PESQUISA 

 

1. Título do Protocolo de Pesquisa: 
 
"Polimorfismos em genes para enzimas antioxidantes dependentes de micronutrientes, 
estresse oxidativo e risco de câncer de cabeça e pescoço" 
 
2. Pesquisador:  

Thomas Prates Ong (Professor Doutor do Departamento de Alimentos e Nutrição 

Experimental - FCF/USP) 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA 

Risco Mínimo  ( X ) Risco Médio  (  )  Risco Baixo  (  )  Risco Maior      (  ) 

4. Duração da Pesquisa: 36 meses 

 

III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 

REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

  
Prezado senhor,   

Meu nome é Thomas Prates Ong, sou professor da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF/USP), e estou convidando-o para participar 

de um projeto de pesquisa que estou desenvolvendo com médicos e pesquisadores do 

Hospital e Maternidade Celso Pierro da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC). A 
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pesquisa também conta com a colaboração de pesquisadores das Faculdades de Ciências 

Farmacêuticas e Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Nesta pesquisa serão incluídos 

homens com câncer de cabeça e pescoço. Para avaliar se uma alimentação pobre em 

micronutrientes como selênio e Zn, junto com certas características na seqüência do DNA, 

poderia influenciar o aparecimento do câncer, serão realizados testes genéticos (DNA) e testes 

de laboratório no seu sangue e urina. 

Se o senhor aceitar participar do estudo, precisarei do seu consentimento e de uma 

amostra de sangue e urina que serão coletadas no ambulatório do Hospital e Maternidade 

Celso Pierro da PUC. Um profissional de enfermagem realizará uma única coleta de 20 mL de 

seu sangue, sendo que o senhor deverá estar em jejum de 12 horas.O senhor poderá sentir 

alguma dor no local da punção e/ou tontura e poderá ser formada uma mancha roxa 

(hematoma) no local da picada da agulha. Os materiais utilizados (seringas e agulhas) são 

descartáveis e esterilizados. Com sua amostra de sangue, será realizado um exame para 

avaliar diferenças na seqüência do DNA de cada indivíduo (polimorfismos), nos genes das 

enzimas glutationa peroxidase e cobre-Zn superóxido dismutase. Estas enzimas dependem da 

presença do selênio e Zn, que são micronutrientes por serem necessários em pequenas 

quantidades para o funcionamento do corpo humano. O selênio está presente principalmente 

na castanha-do-brasil (castanha-do-pará), em peixes, carnes e cereais. O Zn é encontrado nas 

carnes vermelhas, frango, peixe e cereais. Essas enzimas ajudam na proteção do organismo 

contra radicais livres, que causam dano nas células e no DNA. Também serão avaliados nessa 

mesma amostra de sangue o funcionamento das enzimas glutationa peroxidase e cobre-Zn 

superóxido dismutase, bem como a quantidade de selênio, Zn e radicais livres.  

Além do sangue, será coletada uma única amostra de 50 mL de sua urina no período 

da manhã, que não precisa ser a primeira urina do dia, para avaliação da quantidade de 

radicais livres. Será fornecido um frasco descartável e esterilizado para que o senhor faça a 

coleta de urina. Também serão solicitadas informações pessoais e de seu consumo de 

alimentos, e serão feitas medidas de seu corpo como peso, altura e gordura do corpo (dobras 

cutâneas). Para medir a gordura de seu corpo, um profissional treinado irá pressionar um 

pequeno aparelho chamado adipômetro na gordura no seu braço direito, costas e barriga. O 

senhor poderá sentir um leve desconforto durante a medição, devido à leve e rápida pressão 

do aparelho. 

Suas amostras de DNA, sangue e urina serão armazenadas no Laboratório de Dieta 

Nutrição e Câncer da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo sob 

minha responsabilidade. Essas amostras (DNA, sangue e urina) serão mantidas em banco de 

materiais biológicos sem a identificação de seu nome, pois será utilizado código para 

identificação, e a amostra poderá ser utilizada para pesquisas futuras que estejam relacionadas 

com o câncer de cabeça e pescoço. Se isso ocorrer, o novo projeto de pesquisa será 

submetido aos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
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da USP e do Hospital e Maternidade Celso Pierro da PUC, e então, o senhor será consultado a 

respeito. 

 O senhor autoriza o armazenamento das amostras (DNA, sangue e urina) para 

pesquisas futuras?  (  )  SIM    (  ) NÃO 

Os resultados obtidos nessa pesquisa poderão colaborar no entendimento dos fatores 

que influenciam o aparecimento do câncer de cabeça e pescoço. 

 

IV – ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO 

SUJEITO DA PESQUISA 

O senhor terá as informações sobre os procedimentos, e benefícios relacionados ao 

estudo, além do acesso aos resultados das análises que serão realizadas. 

O senhor e/ou seu responsável têm a liberdade de abandonar a pesquisa em qualquer 

momento, sem que haja qualquer prejuízo para o mesmo. 

Os resultados obtidos na pesquisa serão mantidos em sigilo, preservando sua privacidade. 

Não haverá nenhuma despesa ou recompensa financeira para o senhor e/ou seu 

responsável na participação desta pesquisa.  

V – INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 

PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 

INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

 

Caso o senhor tenha alguma dúvida em relação a esta pesquisa, ou se tiver alguma lesão ou 

doença relacionada à pesquisa, você poderá entrar em contato com o Prof. Thomas Prates 

Ong (telefone: (0XX11) 30913630) ou com as pesquisadoras Luciana Nishimura ou Suzana 

Bressan (telefone: (0XX11) 30913625). 
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VI – CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 

que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 

 

São Paulo, __________ de ________________________ de ___________. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                        ______________________________ 

      Assinatura do sujeito de pesquisa                                      Assinatura do pesquisador 

                ou responsável legal                                                  (carimbo ou nome legível) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre aspectos éticos 

dessa pesquisa, favor entrar em contato com: Comitê de Ética em Pesquisas da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo - Av Prof Lineu 

Prestes, 580 – Bloco 13A – São Paulo – SP– Telefone: (0XX11) 3091-3677 – e-mail: 

cepfcf@usp.br. Comitê de Ética em Pesquisas da Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas - Rod. Dom Pedro l, Km 136 - Pq. das Universidades – Campinas –SP - 

Telefone: (OXX19) 3343-6777 - Fax: (OXX19) 3343-6777 e-mail: comitedeetica@puc-

campinas.edu.br 

mailto:cepfcf@usp.br
mailto:comitedeetica@puc-campinas.edu.br
mailto:comitedeetica@puc-campinas.edu.br


88 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Estudo II 

 

Participação no estudo: "Polimorfismos em genes para enzimas antioxidantes 

dependentes de micronutrientes, estresse oxidativo e risco de câncer de cabeça e 

pescoço da cavidade oral e orofaringe".  

 

Nome do Paciente: ______________________________________________________ 

Número: _______________Data: ________________ 

 

NATUREZA E OBJETIVO DO ESTUDO 

 

Meu nome é José Francisco de Sales Chagas, Cirurgião de Cabeça e Pescoço, 

e estou convidando-o para participar de um projeto de pesquisa que estou 

desenvolvendo com médicos e pesquisadores do Serviço de Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço do Hospital e Maternidade Celso Pierro da Pontifícia Universidade Católica 

de Campinas e do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e 

Otorrinolaringologia do Hospital Heliópolis em São Paulo. A pesquisa também conta 

com a colaboração de pesquisadores das Faculdades de Ciências Farmacêuticas e 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Nesta pesquisa serão incluídos homens 

com câncer de cabeça e pescoço da cavidade oral e orofaringe (boca e garganta) para 

se avaliar se uma alimentação pobre em micronutrientes como selênio e Zn, junto com 

certas características no DNA, poderia influenciar o aparecimento do câncer. 

 

PROCEDIMENTO DO ESTUDO 

 

A) Será coletada uma única amostra de 20mL de sangue, sendo que o senhor 

deverá estar em jejum de 12 horas. O senhor poderá sentir alguma dor no local da 

punção e/ou tontura e poderá ser formada uma mancha roxa (hematoma) no local da 

picada da agulha. Os materiais utilizados (seringas e agulhas) são descartáveis e 

esterilizados.  

B) Será coletada uma única amostra de 50 mL de sua urina no período da 

manhã, que não precisa ser a primeira urina do dia. Será fornecido um frasco 

descartável e esterilizado para que o senhor faça a coleta de urina.  
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C) Serão feitas perguntas sobre suas informações pessoais e do seu consumo 

de alimentos, e serão feitas medidas de seu corpo como peso, altura e gordura do 

corpo.  

 

RISCOS E BENEFÍCIOS  

 

Estes materiais serão armazenados no Laboratório de Biologia Molecular para 

a pesquisa cientifica. O uso destes materiais não implicará riscos adicionais para você, 

nem exigirá que se submeta a qualquer outro procedimento.  

Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Heliópolis e todo estudo que vier a utilizar este material será previamente 

apresentado à apreciação deste Comitê.  

Não haverá benefícios imediatos decorrentes desta pesquisa para os 

participantes. Apesar disso, os resultados poderão beneficiar, no futuro, outros 

pacientes.  

Se os resultados obtidos em relação à análise genética trouxerem benefícios 

em relação ao diagnóstico ou prognóstico da doença, asseguraremos o contato com 

os pacientes envolvidos. Caso se faça necessário, também será realizado o 

aconselhamento genético, conforme a resolução no. 347 do Conselho Nacional de 

Saúde (13 de janeiro de 2005). 

Se você estiver de acordo em participar desta pesquisa, assine este termo de 

consentimento e em caso de dúvida ligue para os pesquisadores responsáveis no 

telefone 2914-5576 (Dr. José Francisco de Sales Chagas e Dra. Adriana Madeira 

Álvares da Silva). Lembrando que o Sr.  não é obrigado a responder todas perguntas 

do questionário ficando ao seu critério respondê-las ou não. Você, também, poderá 

retirar o consentimento para pesquisa em qualquer época e sua recusa ou aceitação 

em participar não alterará em nada em seu tratamento.  

 

 

CONFIDENCIALIDADE DOS REGISTROS  

Nesse estudo somente suas iniciais e um número especial do estudo 

identificarão você. 

Caso os resultados do estudo sejam publicados ou apresentados em 

congresso médico a confidencialidade das informações serão garantidas e sua 

identidade não será revelada. 
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TERMO DE PARTICIPAÇÃO E ASSINATURA 

 

Eu aceito participar do estudo: "Polimorfismos em genes para enzimas 

antioxidantes dependentes de micronutrientes, estresse oxidativo e risco de 

câncer de cabeça e pescoço da cavidade oral e orofaringe" e declaro que li e não 

tenho nenhuma dúvida sobre o esclarecido acima. 

Autorizo também o uso das informações obtidas na pesquisa em publicações 

em revista médicas e apresentações em congressos (desde que meus dados pessoais 

sejam mantidos em sigilo). 

 

 

Nome completo do Paciente  

 

         

Assinatura do Paciente 
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Anexo 5 - TCLE - Faculdade de Ciências Farmacêuticas e Hospital Heliópolis 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
ESTUDO 2 (TRANSVERSAL) – GRUPO DE ESTUDO 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA  

 

1. Nome doPaciente:.......................................................................................................... 

Documento de Identidade Nº :........................................    Sexo: (  )  M     (  ) F 

Data de Nascimento:............/............/........... 

Endereço:.........................................................................................Nº:....................Apto:............. 

Bairro:..............................................................Cidade:................................................................... 

CEP:...................................................Telefone:.............................................................................. 

 

II – DADOS SOBRE A PESQUISA 

 

1. Título do Protocolo de Pesquisa: 
 
"Polimorfismos em genes para enzimas antioxidantes dependentes de micronutrientes, 
estresse oxidativo e risco de câncer de cabeça e pescoço" 
 
 
2. Pesquisador:  
 

Thomas Prates Ong (Professor Doutor do Departamento de Alimentos e Nutrição 
Experimental - FCF/USP) 
 
 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA 
 
Risco Mínimo  ( X ) Risco Médio  (  )  Risco Baixo  (  )  Risco Maior      (  ) 
 
 
 
4. Duração da Pesquisa: 36 meses 
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III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

 
  

Prezado senhor,   

 

Meu nome é Thomas Prates Ong, sou professor da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF/USP), e estou 

convidando-o para participar de um projeto de pesquisa que estou 

desenvolvendo com médicos e pesquisadores do Departamento de Cirurgia de 

Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia do Hospital Heliópolis. A pesquisa 

também conta com a colaboração de pesquisadores das Faculdades de 

Ciências Farmacêuticas e Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Nesta 

pesquisa serão incluídos homens com câncer de cabeça e pescoço. Para se 

avaliar se uma alimentação pobre em micronutrientes como selênio e zinco, 

junto com certas características na seqüência do DNA, poderia influenciar o 

aparecimento do câncer, serão realizados testes genéticos (DNA) e testes de 

laboratório no seu sangue e urina. 

Se o senhor aceitar participar do estudo, precisarei do seu 

consentimento e de uma amostra de sangue e urina que serão coletadas no 5° 

andar do Hospital Heliópolis, no Departamento de Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço e Otorrinolaringologia. Um profissional de enfermagem realizará uma 

única coleta de 20 mL de seu sangue, sendo que o senhor deverá estar em 

jejum de 12 horas.O senhor poderá sentir alguma dor no local da punção e/ou 

tontura e poderá ser formada uma mancha roxa (hematoma) no local da picada 

da agulha. Os materiais utilizados (seringas e agulhas) são descartáveis e 

esterilizados. Com sua amostra de sangue, será realizado um exame para 

avaliar diferenças na seqüência do DNA de cada indivíduo (polimorfismos), nos 

genes das enzimas glutationa peroxidase e cobre-zinco superóxido dismutase. 

Estas enzimas dependem da presença do selênio e zinco, que são 

micronutrientes por serem necessários em pequenas quantidades para o 

funcionamento do corpo humano. O selênio está presente principalmente na 

castanha-do-brasil (castanha-do-pará), em peixes, carnes e cereais. O zinco é 

encontrado nas carnes vermelhas, frango, peixe e cereais. Essas enzimas 

ajudam na proteção do organismo contra radicais livres, que causam dano nas 
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células e no DNA. Também serão avaliados nessa mesma amostra de sangue 

o funcionamento das enzimas glutationa peroxidase e cobre-zinco superóxido 

dismutase, bem como a quantidade de selênio, zinco e radicais livres.  

Além do sangue, será coletada uma única amostra de 50 mL de sua 

urina no período da manhã, que não precisa ser a primeira urina do dia, para 

avaliação da quantidade de radicais livres. Será fornecido um frasco 

descartável e esterilizado para que o senhor faça a coleta de urina. Também 

serão solicitadas informações pessoais e de seu consumo de alimentos, e 

serão feitas medidas de seu corpo como peso, altura e gordura do corpo 

(dobras cutâneas). Para medir a gordura de seu corpo, um profissional treinado 

irá pressionar um pequeno aparelho chamado adipômetro na gordura no seu 

braço direito, costas e barriga. O senhor poderá sentir um leve desconforto 

durante a medição, devido à leve e rápida pressão do aparelho. 

Sua amostra de DNA será armazenada no Laboratório de Biologia 

Molecular do Hospital Heliópolis, sob responsabilidade da Dra. Adriana Madeira 

Álvares da Silva, e suas amostras de sangue e urina serão armazenadas no 

Laboratório de Dieta Nutrição e Câncer da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo sob minha responsabilidade. 

Essas amostras (DNA, sangue e urina) serão mantidas em banco de materiais 

biológicos sem a identificação de seu nome, pois será utilizado código para 

identificação, e a amostra poderá ser utilizada para pesquisas futuras que 

estejam relacionadas com o câncer de cabeça e pescoço. Se isso ocorrer, o 

novo projeto de pesquisa será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e do Hospital 

Heliópolis, e então, o senhor será consultado a respeito. 

 O senhor autoriza o armazenamento das amostras (DNA, sangue e 

urina) para pesquisas futuras?  (  )  SIM    (  ) NÃO 

Os resultados obtidos nessa pesquisa poderão colaborar no 

entendimento dos fatores que influenciam o aparecimento do câncer de cabeça 

e pescoço. 
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IV – ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO 

SUJEITO DA PESQUISA 

 

O senhor terá as informações sobre os procedimentos, e benefícios 

relacionados ao estudo, além do acesso aos resultados das análises que serão 

realizadas. 

O senhor e/ou seu responsável têm a liberdade de abandonar a pesquisa 

em qualquer momento, sem que haja qualquer prejuízo para o mesmo. 

Os resultados obtidos na pesquisa serão mantidos em sigilo, preservando 

sua privacidade. 

Não haverá nenhuma despesa ou recompensa financeira para o senhor 

e/ou seu responsável na participação desta pesquisa.  

 

V – INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 

PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 

INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

 

Caso o senhor tenha alguma dúvida em relação a esta pesquisa, ou se tiver 

alguma lesão ou doença relacionada à pesquisa, você poderá entrar em 

contato com o Prof. Thomas Prates Ong (tel. 30913630) ou com as 

pesquisadoras Luciana Nishimura ou Suzana Bressan (tel 30913625). 
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VI – CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 

entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo 

de Pesquisa. 

 

 

 

 

 

São Paulo, __________ de ________________________ de ___________. 

 

 

 

_________________________________                        ______________________________ 

      Assinatura do sujeito de pesquisa                                      Assinatura do pesquisador 

                ou responsável legal                                                  (carimbo ou nome legível) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre aspectos éticos 
dessa pesquisa, favor entrar em contato com: Comitê de Ética em Pesquisas da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo - Av Prof Lineu 
Prestes, 580 – Bloco 13A – São Paulo – SP– Telefone: 3091-3677 – e-mail: 
cepfcf@usp.br”. Comitê de Ética em Pesquisas do Hospital Heliópolis – Rua Cônego 
Xavier, 276, São Paulo – SP -Tel. 27476000 – email: “cep@hospitalheliopolis.org.br” 

 

mailto:cepfcf@usp.br
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Estudo II 
 
 
Participação no estudo: "Polimorfismos em genes para enzimas 
antioxidantes dependentes de micronutrientes, estresse oxidativo e risco 
de câncer de cabeça e pescoço da cavidade oral e orofaringe".  
 
Nome do Paciente: _______________________________________________ 
Número: _______________Data: ________________ 
 
 
NATUREZA E OBJETIVO DO ESTUDO 
 

Meu nome é José Francisco de Sales Chagas, Cirurgião de Cabeça e 

Pescoço, e estou convidando-o para participar de um projeto de pesquisa que 

estou desenvolvendo com médicos e pesquisadores do Departamento de 

Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia do Hospital Heliópolis. A 

pesquisa também conta com a colaboração de pesquisadores das Faculdades 

de Ciências Farmacêuticas e Saúde Pública da Universidade de São Paulo. 

Nesta pesquisa serão incluídos homens com câncer de cabeça e pescoço da 

cavidade oral e orofaringe para se avaliar se uma alimentação pobre em 

micronutrientes como selênio e zinco, junto com certas características no DNA, 

poderia influenciar o aparecimento do câncer. 

 

PROCEDIMENTO DO ESTUDO 

 

A) Será coletada uma única amostra de 20mL de sangue, sendo que o 

senhor deverá estar em jejum de 12 horas. O senhor poderá sentir alguma dor 

no local da punção e/ou tontura e poderá ser formada uma mancha roxa 

(hematoma) no local da picada da agulha. Os materiais utilizados (seringas e 

agulhas) são descartáveis e esterilizados.  

B) Será coletada uma única amostra de 50 mL de sua urina no período 

da manhã, que não precisa ser a primeira urina do dia. Será fornecido um 

frasco descartável e esterilizado para que o senhor faça a coleta de urina.  

C) Serão feitas perguntas sobre suas informações pessoais e do seu 

consumo de alimentos, e serão feitas medidas de seu corpo como peso, altura 

e gordura do corpo.  
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RISCOS E BENEFÍCIOS  

 

Estes materiais serão armazenados no Laboratório de Biologia 

Molecular para a pesquisa cientifica. O uso destes materiais não implicará 

riscos adicionais para você, nem exigirá que se submeta a qualquer outro 

procedimento.  

Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital Heliópolis e todo estudo que vier a utilizar este material será 

previamente apresentado à apreciação deste Comitê.  

Não haverá benefícios imediatos decorrentes desta pesquisa para os 

participantes. Apesar disso, os resultados poderão beneficiar, no futuro, outros 

pacientes.  

Se os resultados obtidos em relação à análise genética trouxerem 

benefícios em relação ao diagnóstico ou prognóstico da doença, 

asseguraremos o contato com os pacientes envolvidos. Caso se faça 

necessário, também será realizado o aconselhamento genético, conforme a 

resolução no. 347 do Conselho Nacional de Saúde (13 de janeiro de 2005). 

Se você estiver de acordo em participar desta pesquisa, assine este 

termo de consentimento e em caso de dúvida ligue para os pesquisadores 

responsáveis no telefone 2914-5576 (Dr. José Francisco de Sales Chagas e 

Dra. Adriana Madeira Álvares da Silva). Lembrando que o Sr.  não é obrigado a 

responder todas perguntas do questionário ficando ao seu critério respondê-las 

ou não. Você, também, poderá retirar o consentimento para pesquisa em 

qualquer época e sua recusa ou aceitação em participar não alterará em nada 

em seu tratamento.  

 

 

CONFIDENCIALIDADE DOS REGISTROS  

 

Nesse estudo somente suas iniciais e um número especial do estudo 

identificarão você. 

Caso os resultados do estudo sejam publicados ou apresentados em 

congresso médico a confidencialidade das informações serão garantidas e sua 

identidade não será revelada. 
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TERMO DE PARTICIPAÇÃO E ASSINATURA 

 

Eu aceito participar do estudo: "Polimorfismos em genes para 

enzimas antioxidantes dependentes de micronutrientes, estresse 

oxidativo e risco de câncer de cabeça e pescoço da cavidade oral e 

orofaringe" e declaro que li e não tenho nenhuma dúvida sobre o esclarecido 

acima. 

Autorizo também o uso das informações obtidas na pesquisa em 

publicações em revista médicas e apresentações em congressos (desde que 

meus dados pessoais sejam mantidos em sigilo). 

 

 

 

Nome completo do Paciente  

 

         

Assinatura do Paciente 
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Anexo 6 

 
Projeto: “Polimorfismos em genes para enzimas antioxidantes dependentes de micronutrientes, estresse 

oxidativo e risco de câncer de cabeça e pescoço de cavidade oral e orofaringe". 

______________________________________________________________________ 

 

Ficha do paciente 
 

Data: __/__/__Nome: _____________________________________________________Idade: _______ 

Data de nascimento: ______________________Etnia: branco (  ) negro ( ) mulato ( ) índio ( ) amarelo ( ) 

Natural de:______________________________ Ocupação:_____________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________________________ 

Telefone e nome para contato: __________________________________________________________ 

Grau de escolaridade: primário incompleto (  )                     ens. fundamental incompleto (  )                     

primário completo (  )                        ens. fundamental completo (  )  

ens. médio incompleto (  )                  ens. superior incompleto (  ) 

ens. médio completo (  )                     ens. superior completo (  ) 

Diagnóstico:________________________________________________________________________ 

 

DCNT do paciente:  

DM sim ( ) não ( ) / HAS: sim ( ) não ( ) / DCV: sim ( ) não ( ) / CA: sim ( ) não ( ) / DR sim ( ) não ( ) 

Outra: _______________________________________________________________________________ 

 

DCNT na família:  

DM sim ( ) não ( ) / HAS: sim ( ) não ( ) / DCV: sim ( ) não ( ) / CA: sim ( ) não ( ) / Outra:____________ 

Uso de medicamentos:_________________________________________________________________ 

Uso de suplementos de minerais:__________________________________________________________ 

Consumo de álcool: sim( ) não( ) Quanto tempo:_______________Quantidade:_____________________ 

Tipo de bebida alcoólica:________________________________________________________________ 

Consumo de cigarro: sim( ) não( ) Quanto tempo:______________Quantidade:___________________ 

Tipo de cigarro: _____________________________________________________________________ 

 

Dados Antropométricos: 

 Valor Classificação  Valor Classificação 

Peso Atual (Kg)   C. Panturrilha (cm)   

Peso Habitual (Kg)   DCT (mm)   

Peso Ideal (Kg)   DCB (mm)   

Altura (m)   DCSE (mm)   

IMC (kg/m2)   DCSI  (mm)   

C. Punho (cm)   %GC   

C. Braquial (cm)   CMB   

C. Cintura (cm)   AMB   

C. Quadril (cm)   AAB   

RCQ      

Classificação do Estado Nutricional:_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Anexo 7 

 

RECORDATÓRIO DO CONSUMO ALIMENTAR (24 horas) 

 

Nome: _____________________________________________Data: ____/____/_____ 

 

Refeição* Horário ALIMENTOS 
Medida 

caseira 
Gramas 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* D = desjejum; L = Lanche manhã; A = Almoço; M= Lanche tarde; J = Jantar; C = Ceia; F = fora de 

hora 

 


