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Resumo 

Contexto: O selênio plasmático não reflete o estado nutricional de selênio em 

pacientes gravemente doentes, pois sofre redução inversamente à magnitude da 

resposta inflamatória sistêmica. Idealmente, a decisão para suplementar selênio 

deve ser baseada em medidas laboratoriais que reflitam o estado nutricional de 

selênio de modo confiável. Existem relatos de redução dos biomarcadores de 

selênio em crianças saudáveis menores de um ano, no entanto, a variabilidade 

dos biomarcadores de selênio ainda não está bem estabelecida neste período. 

Objetivos: 1) Testar a hipótese de que o selênio eritrocitário não se altera 

durante a resposta inflamatória sistêmica em crianças admitidas em UCI e 2) 

verificar se há associação entre as concentrações de selênio eritrocitário e 

selenoproteína P nestes pacientes. Além disso, realizar uma revisão sistemática 

para descrever e identificar os fatores associados à variabilidade dos 

biomarcadores de selênio em crianças saudáveis menores de um ano. Métodos: 

Foi realizado um estudo prospectivo com 109 crianças gravemente doentes, em 

que as concentrações de selênio plasmático e eritrocitário foram avaliadas na 

admissão, e selenoproteína P nos dias 1, 2 e 3 de internação em unidade de 

cuidados intensivos (UCI). Participaram do estudo, crianças menores de 14 anos 

(mediana de 22 meses), e a causa predominante de internação foi doença 

respiratória. O principal desfecho foi o efeito da inflamação sistêmica sobre as 

concentrações de selênio plasmático e eritrocitário. A magnitude da resposta 

inflamatória sistêmica foi medida pela proteína C reativa sérica e pelos níveis de 

procalcitonina. As covariáveis utilizadas foram idade, sexo, estado nutricional 

antropométrico, diagnóstico de sepse grave/choque séptico e gravidade clínica 

na admissão. Foram utilizadas regressão linear múltipla e equação de estimativa 

generalizada para análise estatística. Para a revisão sistemática, a partir da base 

de dados Medline, buscou-se estudos originais até 2022 que avaliaram os 

biomarcadores em mais de um momento de lactentes saudáveis. Uma busca de 

alta sensibilidade foi realizada na base de dados da Medline. Foram utilizados o 

software Rayyan online para detecção de duplicidades, assim como para 

identificar e selecionar os artigos elegíveis; e o PRISMA 2020, para relatar os 

resultados encontrados. Resultados: As concentrações de selênio eritrocitário 
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não foram influenciadas pela magnitude da resposta inflamatória ou pela 

gravidade clínica. A procalcitonina (coeficiente β= -0,99; IC95%: -1,64; -0,34, 

p=0,003) e a gravidade clínica na admissão (coeficiente β = -11,13; IC95%: -

21,6; -0,63), p= 0,038) estiveram associadas com níveis reduzidos de selênio 

plasmático. de O selênio eritrocitário associou-se com a selenoproteína P nos 

primeiros três dias de internação na UCI (coeficiente β =0,32; IC95%: 0,20; 0,44, 

p<0,001). No estudo de revisão sistemática da literatura, foram identificados 741 

registros e incluídos 23 artigos. Os biomarcadores de selênio variaram de acordo 

com ingestão/suplementação materna e com o conteúdo de selênio na 

alimentação da criança. Em geral, os níveis de selênio se mantiveram ou 

aumentaram nos primeiros meses das crianças em aleitamento materno. 

Conclusões: Diferentemente do selênio plasmático, o selênio eritrocitário não 

se altera na criança com resposta inflamatória aguda e está associado com a 

selenoproteína P. Provavelmente, o selênio eritrocitário é um marcador mais 

confiável do que o plasmático para avaliar o estado nutricional de selênio em 

crianças gravemente doentes. Não foi possível concluir que existe uma redução 

fisiológica dos biomarcadores de selênio no primeiro ano de vida. Uma redução 

abrupta do conteúdo de selênio no leite materno parece estar associada à 

ingestão materna insuficiente de selênio. 
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Abstract 

Background: Plasma selenium may not reflect selenium status in critically ill 

patients because it transiently decreases inversely with the magnitude of the 

systemic inflammatory response. The decision to supplement selenium should 

ideally be based on laboratory measurements that reliably reflect selenium 

status. Reduction in selenium biomarker levels has been reported in healthy 

infants. However, it is not well established whether the variability of biomarkers 

is physiological during the first year of life. Objectives: 1) We hypothesized that 

erythrocyte selenium, unlike plasma selenium, is not affected by the systemic 

inflammatory response in critically ill children, and 2) In a systematic review of 

literature, we aimed to describe the variability of selenium biomarkers and identify 

factors associated. Methods: In a prospective study of 109 critically ill children, 

plasma and erythrocyte selenium concentrations were evaluated on admission, 

and plasma selenoprotein P was evaluated on days 1, 2, and 3 of the ICU stay. 

The main outcome was the effect of systemic inflammation on the erythrocyte 

and plasma selenium concentrations. The magnitude of the systemic 

inflammatory response was measured using serum C-reactive protein (CRP) and 

procalcitonin levels. The covariates were age, sex, anthropometric nutritional 

status, diagnosis of severe sepsis/septic shock, and clinical severity on 

admission. Multiple linear regression and generalized estimating equations were 

used for statistical analysis. For the systematic review of literature, databases 

included Medline through PubMed. Original studies published until 2022 that 

measured biomarkers of selenium more than once in healthy infants were eligible. 

Rayyan online was used to detect duplicates, to identify and select the eligible 

studies, and PRISMA 2020 statement were used to report the selected studies. 

Sources were Medline database by a high sensibility search in PubMed. Results: 

Erythrocyte selenium levels were not influenced by the magnitude of the 

inflammatory response or by the patient’s clinical severity. Procalcitonin (β 

coefficient=-0.99; 95%CI: -1.64; -0.34, p=0.003) and clinical severity (β 

coefficient= -11.13; 95%CI: -21.6; -0.63), p=0.038) on admission were associated 

with decreased plasma selenium concentrations. Erythrocyte selenium was 

associated with selenoprotein P in the first three days of ICU stay (β 

coefficient=0.32; 95%CI: 0.20; 0.44, p<0.001). Of 741 records identified, 23 were 
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included in the review. Biomarkers of selenium varied depending on maternal 

ingestion/supplementation of selenium and selenium content in the infant diet. In 

general, selenium levels of breastfeeding infants was maintained or increased in 

the first months. Conclusions: Unlike plasma selenium, erythrocyte selenium 

does not change in children with an acute systemic inflammatory response and 

is associated with selenoprotein P concentrations. Erythrocyte selenium is 

probably a more reliable marker than plasma selenium for evaluating the 

selenium status in critically ill children. It is not possible to conclude that there is 

a physiological reduction in selenium biomarker levels during the first year of life. 

An abrupt reduction in selenium content in human milk appears to be associated 

with insufficient maternal selenium intake. Therefore, infant selenium 

supplementation should be considered in cases in which clinical and dietary 

assessments suggest selenium deficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 HISTÓRICO 

O selênio é um micronutriente essencial para a vida, cujo papel abrange 

ação antioxidante, mediação da resposta inflamatória e participação Na síntese 

e metabolismo do hormônio tireoidiano (1). Este mineral foi descoberto apenas 

em 1817 por Berzelius e seu assistente Gahn, na Suécia. Inicialmente, pensaram 

se tratar do telúrio (do latim tellus, que significa terra), devido ao forte odor de 

rabanete liberado durante sua combustão. Após análise mais cuidadosa, 

observaram propriedades semelhantes às dos metais e do enxofre, diferentes 

das do telúrio. O equívoco inspirou a nomeação deste novo elemento como 

selênio (do grego selene, que significa lua) (2).  

A princípio, o selênio foi reconhecido como uma toxina. A alta ingestão de 

selênio, decorrente de fontes alimentares cultivadas em solos ricos em selênio, 

havia sido associada a doenças ("doença alcalina" e "falso cambalear") que 

afetavam o gado bovino nos Estados Unidos (3).  

Em 1957, observou-se o efeito nutricional do selênio ao prevenir a necrose 

hepática em ratos (4). Apesar dos relatos associando a deficiência de selênio 

com a doença de Keshan, ainda em 1935 (5), apenas na década de 1970, o 

selênio foi reconhecido como essencial à saúde humana, quando foi identificado 

na composição da enzima glutationa peroxidase (6). 

A doença de Keshan é uma cardiomiopatia endêmica, prevalente há mais 

de 100 anos em algumas regiões deficientes em selênio na China. A sua 

etiologia provavelmente está associada à deficiência de selênio (7,8) e à infecção 

viral com potencial efeito cardiotóxico (9). 

Em 1972, outra doença endêmica na China foi associada à deficiência de 

selênio: a doença de Kashin-Beck. Caracterizada por uma osteocondropatia 

deformante, sugere-se que esteja associada também com outros fatores 

relacionados à alimentação, como a contaminação fúngica de grãos e a ingestão 

proteica inadequada (10).  

Atualmente, as doenças de Keshan e de Kashin-Beck ainda prevalecem 

como problemas de saúde pública. A doença de Keshan é endêmica em regiões 



2 
 

montanhosas de sudeste a nordeste da China onde o solo é deficiente em 

selênio e a população é predominantemente rural e com baixo nível 

socioeconômico (9). A doença de Kashin-Beck, por sua vez, distribui-se no 

sudeste da Sibéria, na Rússia, no norte da Coreia do Norte e em uma estreita 

faixa entre o nordeste e o sudoeste da China (10). 

1.2 FUNÇÕES FISIOLÓGICAS  

O selênio tem efeito protetor contra a oxidação de peróxidos e metais 

pesados, age como mediador da resposta inflamatória, e, juntamente com o iodo 

e o ferro, atua no metabolismo e síntese do hormônio tireoidiano (1,11). Além do 

seu papel na tireoide, age no sistema imune, na reprodução e no sistema 

nervoso. O selênio exerce suas funções na forma de selenoproteínas, sendo 25 

delas identificadas até o momento. As principais selenoproteínas são as 

iodotironina deiodinases, as glutationa peroxidases, as tiorredoxina redutases e 

as selenoproteínas P (1).  

As iodotironina deiodinases catalisam a conversão de tiroxina (T4) em 

triiodotiroxina (T3) – a forma ativa do hormônio tireoidiano (12), assim como 

agem inativando o T3 em caso de acúmulo em regiões sensíveis como as células 

fetais, a placenta e o sistema nervoso central (13).   

As glutationa peroxidases (GPx) e as tiorredoxina redutases atuam no 

metabolismo oxidativo (1,14), por meio da redução direta ou indireta de radicais 

livres, particularmente os hidroperóxidos, prevenindo danos oxidativos ao 

endotélio durante o processo inflamatório (15).  

A selenoproteína P se liga ao endotélio, protegendo-o contra a oxidação 

durante a inflamação (16), e remove complexos de selênio com metais pesados 

(arsênico, cádmio e mercúrio), promovendo a sua detoxificação (17,18). Atua na 

homeostase e distribuição de selênio (16), representando 50% do selênio 

plasmático em indivíduos saudáveis, juntamente com a glutationa peroxidase 

(em torno de 40%) e a albumina (aproximadamente 9%) (19). O selênio 

plasmático corresponde a apenas uma pequena parcela (0,2 mg) do selênio 

corporal (20 a 40 mg) (20).  

Na tireoide, um dos órgãos com maior concentração de selênio, além da 

ação das iodotironina deiodinases no metabolismo do hormônio tireoidiano, as 
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GPx preservam a integridade da glândula ao degradar o excesso de peróxido de 

hidrogênio utilizado pela tireoide peroxidase (TPO). Outra selenoproteína, a 

selenoproteína S, também protege a tireoide durante o processo inflamatório ao 

inibir a transcrição dos genes de citocinas pró-inflamatórias (13). 

O selênio estimula a imunidade ao desencadear o aumento da 

proliferação de células T, da atividade das células natural killers e das funções 

celulares do sistema imune inato, enquanto reduz a gravidade da inflamação de 

alguns tecidos como o pulmonar e o intestinal. Além disso, seria capaz de 

melhorar a resposta a vacinas e a reação contra patógenos (21). 

Em relação ao sistema reprodutor, no homem, o selênio age na fase inicial 

da espermatogênese protegendo o material genético contra a oxidação e, na 

fase final, ajuda na formação do flagelo que garante a mobilidade do 

espermatozoide. Na mulher, baixas concentrações de selênio têm sido 

associados à pré-eclâmpsia e ao aumento do risco de parto prematuro. Nestas 

condições, as selenoproteínas agiriam reduzindo o estresse oxidativo e a 

inflamação (1). 

A selenoproteína P também é responsável pelo transporte de selênio para 

o cérebro. O selênio parece ter um importante papel para o sistema nervoso 

central, já que, durante a sua depleção, a demanda cerebral é mantida às custas 

do estoque de outros tecidos (1). Estudos sugerem que as selenoproteínas 

garantiriam a regulação do balanço oxidativo prevenindo a degeneração 

neuronal e axonal, assim como a neurotransmissão dopaminérgica (22). 

1.3 FONTES NA ALIMENTAÇÃO E RECOMENDAÇÕES 

A ingestão de selênio é determinada pelo seu teor nos alimentos. Este 

depende de vários fatores, como: concentração de selênio e teor de acidez no 

solo em que é cultivado (23), conteúdo de matéria orgânica, presença de íons 

que formam um complexo com o selênio (24), e especiação da planta (se é 

acumuladora de selênio ou não) (25). Algumas regiões da China, Nova Zelândia 

e grande parte da Europa têm solo pobre em selênio (26). No Brasil, o teor de 

selênio no solo depende da região, e tende a ser deficiente (27). O estado do 

Amazonas tem a maior concentração de selênio no solo do país, com 630 ng/g 

de terra (27), próxima às concentrações consideradas deficientes, que são de 
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100 a 600 ng/g (28). Enquanto no Pará, a concentração de selênio no solo varia 

em torno de 405 ng/g de terra (27), e, em São Paulo, pode variar de 68 a 220 

ng/g de terra (29). 

Dentre as fontes alimentares, algumas plantas são acumuladoras de 

selênio em condições favoráveis, como as dos gêneros Allium (alho, alho-poró, 

cebola e cebolinha) e Brassica (brócolis, couve-flor, mostarda e repolho) (30). As 

castanhas-do-pará ou castanhas-do-brasil (Bertholletia excelsa) se destacam 

como o alimento mais rico em selênio. A quantidade de selênio por castanha é 

bastante variável, podendo chegar a até 400 μg (31). Os organismos 

heterotróficos como os cogumelos e as leveduras também acumulam selênio 

quando cultivados em substrato enriquecido, o que já foi observado em 

cogumelos comestíveis (Champignon, Shitake, Shimeji etc.) e algumas 

leveduras (Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis e Yarrowia lipolytica) 

(32,33). Animais e seus derivados, como porco, boi, galinha, ovo e leite, quando 

suplementados, podem ser boas fontes de selênio (34). O consumo de peixe, 

como o filé de merluza, e a sardinha e o atum enlatados também promove o 

aumento das selenoproteínas séricas (35–37). 

No Brasil, os alimentos com maior teor de selênio são as castanhas-do-

pará (58,1 ± 3 μg/g), a bebida vegetal à base de castanha-do-pará (6,63 ± 2,65 

μg/g), peixes carnívoros e não-carnívoros (1,63 ± 0,45 μg/g; 1,39 ± 0,74 μg/g, 

respectivamente), carne de caça (1,06 ± 0,45 μg/g), vísceras de galinha (0,48 ± 

0,13 μg/g), carne de boi (0,38 ± 0,09 μg/g), crustáceos (1,08 μg/g) e gema de 

ovo (0,56 ± 0,19). A maioria das frutas e vegetais tem baixo teor de selênio (<0,10 

μg/g) (38). 

As recomendações de ingestão diária de selênio e os valores máximos 

toleráveis conforme a faixa etária e estágio da vida são mostradas na tabela 1. 

 

Tabela 1: Valores de referência para ingestão de selênio (39) 

Faixa etária RDA (μg/dia) AI (μg/dia) UL (μg/dia) 

0 a 6 meses  15 45 

7 a 12 meses  20 60 

1 a 3 anos 17 - 90 
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4 a 8 anos 23 - 150 

9 a 13 anos 35 - 280 

14 a 18 anos 45 - 400 

>18 anos 45 - 400 

Gestantes  49 - 400 

Lactantes 59 - 400 

RDA: recomendação diária adequada; AI: ingestão adequada; UL: limite máximo 
tolerável de ingestão 
 

As recomendações de ingestão de selênio foram baseadas na quantidade 

necessária para maximizar a síntese da glutationa peroxidase em adultos. Em 

estudos em fetos humanos, o incremento das necessidades da gestante foi 

estimado a partir da quantidade de selênio por quilograma de peso necessária 

para a saturação das selenoproteínas fetais. Já para a nutriz, a quantidade de 

selênio presente no leite materno foi acrescida às necessidades do adulto. Para 

crianças de até seis meses de vida, utilizou-se apenas a quantidade de selênio 

presente no leite humano; e dos seis aos doze meses, foi somado este valor ao 

que se estima ser consumido na alimentação complementar. Em crianças e 

adolescentes, as necessidades foram determinadas a partir de cálculo que 

extrapola o valor recomendado para adultos (39).  

Na última década, tem-se discutido a utilização do pico de atividade 

máxima das selenoproteínas como referência para recomendação de ingestão 

diária (40,41), dado que alguns estudos epidemiológicos têm mostrado 

associação da exposição de selênio com outras doenças – câncer de próstata 

(42), doenças neurodegenerativas (43,44), diabetes mellitus tipo 2 (45)– em 

quantidade próxima à RDA (40). Aventa-se que o pico da selenoproteína P, por 

exemplo, possa ocorrer como resposta compensatória para maximizar o seu 

efeito diante do desbalanço oxidativo ocasionado pelo excesso de selênio ou 

outros oxidantes (40).   

No Brasil, estima-se que exista risco de deficiência nas regiões onde a 

ingestão de selênio é baixa, como São Paulo, onde se observou o consumo de 

13,6-28,4 ng/g de selênio no arroz consumido (46), e Mato Grosso, onde é 

consumido 19 mcg/dia de selênio (47). No norte do país, onde o solo apresenta 



6 
 

maior teor de selênio e as castanhas-do-pará fazem parte do hábito alimentar, a 

ingestão de selênio é adequada ou muito alta havendo risco de toxicidade. Nas 

cidades do Macapá e de Belém, foi observado o consumo de 155,3 mcg/dia e 

44,4 mcg/dia de selênio por crianças, respectivamente (48). 

1.4 ABSORÇÃO, TRANSPORTE, METABOLISMO E EXCREÇÃO 

Nos alimentos, o selênio se apresenta principalmente nas formas orgânica 

(selenometionina e selenocisteína) e inorgânica (selenato e selenito). É ingerido 

majoritariamente como selenometionina, nas fontes animais, vegetais e 

suplementos, mas também aparece como selenato, selenito (suplementos) e 

selenocisteína (fontes animais). Todas as formas são metabolizadas via seleneto 

em selenofosfato, precursor da síntese da selenocisteína, forma ativa do selênio 

nas selenoproteínas (49).  

As formas inorgânicas, apesar de bem absorvidas, não são tão bem 

retidas, sendo excretada parcela significante (50); entretanto, ambas as formas 

são eficazes na suplementação (51). Após absorvido, o selênio atinge a 

circulação enterohepática e é metabolizado no fígado, sendo distribuído aos 

tecidos para a síntese de selenoproteínas, estoque ou excreção (49). É 

excretado principalmente pela urina e pelas fezes (52) e, quando em altas 

concentrações, é expelido na respiração (25). O selênio retido no corpo pode ser 

estimado pela diferença entre o selênio ingerido e a soma do selênio urinário e 

fecal (idealmente coletados por alguns dias) (53). 

1.5 DEFICIÊNCIA DE SELÊNIO  

 As manifestações clínicas da deficiência de selênio não são frequentes 

(12). Algumas condições foram associadas à deficiência: doença de Keshan, 

doença de Kashin-Beck, aumento de virulência na doença viral, aumento da 

mortalidade, prejuízo da função imune e da fertilidade/ reprodução, demência/ 

declínio cognitivo, diabetes tipo 2, risco de câncer de próstata e colorretal na 

mulher, doença autoimune da tireoide (18) e hipotireoidismo (54). 

A deficiência de selênio pode decorrer de sua baixa ingestão prolongada 

(54,55), má-absorção (56,57), alta demanda (doenças crônicas) (58–60) e 



7 
 

perdas (hemodiálise) (61).  É importante notar que na deficiência de selênio, 

alguns órgãos como cérebro, testículos e tireoide priorizam a sua retenção, o 

que retarda as manifestações clínicas (12). 

Quando presentes, as manifestações clínicas da deficiência são variáveis. 

Existem relatos de deficiência de selênio em pacientes que recebem nutrição 

parenteral prolongada (NPP) sem suplementação (56). Uchoa et al. descreveram 

o caso de uma criança com síndrome do intestino curto em uso de NPP exclusiva 

sem suplementação de selênio por 3 anos, que evoluiu para um quadro de 

hipotireoidismo grave, com fraqueza muscular, encefalopatia, mixedema, 

pseudoalbinismo e doença metabólica óssea secundária à deficiência grave de 

selênio (54). Kien et al. também relataram caso de criança em uso de nutrição 

parenteral exclusiva por um ano e meio, que evoluiu com dor e fraqueza 

muscular intermitente, aumento das enzimas aspartato-aminotransferase (AST), 

alanino-aminotransferase (ALT), creatinoquinase (CK) e leito ungueal 

esbranquiçado (62). Vinton et al. observaram quatro crianças em uso de NPP 

sem selênio que desenvolveram macrocitose eritrocitária, pseudoalbinismo, 

além de profunda fraqueza muscular e  aumento das transaminases (AST e ALT) 

e da CK (63). 

 Doenças em que é necessário restringir a ingestão proteica também 

podem cursar com deficiência de selênio, como as nefropatias e as hepatopatias 

(64), bem como os erros inatos do metabolismo que requerem dieta específica, 

como a fenilcetonúria e a doença da urina do xarope de bordo (65). 

 Na desnutrição energético-proteica em que há baixa ingestão de 

macronutrientes e micronutrientes, a deficiência de selênio também está 

presente (64). No Kwashiorkor, as manifestações clínicas se confundem com a 

deficiência de antioxidantes, inclusive de selênio, havendo aumento das 

concentrações séricas de radicais livres e estresse oxidativo (66). 

Neonatos prematuros ou a termo são mais suscetíveis à deficiência de 

selênio quando em uso de fórmula láctea infantil (67), nutrição enteral e/ou 

parenteral (68,69) do que aqueles em aleitamento materno (70). Quando estão 

em uso de fórmula infantil e são suplementados, o estado nutricional em selênio 

se assemelha ao dos neonatos em aleitamento materno (67,71). 
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1.6 INTOXICAÇÃO POR SELÊNIO 

Os relatos dos efeitos do excesso de selênio estão relacionados à 

ingestão de suplementos formulados erroneamente (72) e à suplementação por 

longo período (18). 

Alguns efeitos da ingestão excessiva de selênio são similares aos da 

deficiência, como o aumento da mortalidade (73), o diabetes melito tipo 2 (74) e 

o aumento do risco de câncer de próstata (75). Outras condições como alopecia, 

dermatite e câncer de pele também parecem estar associadas à sua alta 

ingestão (76,77).  

Em estudo avaliando associação entre todas as causas de mortalidade e 

as concentrações de selênio em adultos nos Estados Unidos, observou-se 

redução da mortalidade com o aumento do selênio sérico até 130 ng/ml, e 

aumento gradual da mortalidade à medida que as concentrações aumentavam 

acima de 150 ng/ml (73). Esta associação forma uma curva em forma de U, e 

demonstra a relação complexa da falta e do excesso de selênio sobre a saúde 

(18). 

A intoxicação por selênio, também conhecida como selenose, pode 

ocorrer em decorrência da exposição aguda ou crônica. A exposição aguda pode 

cursar com lesões dermatológicas, como alteração ou perda das unhas e 

cabelos; insuficiência tireoidiana e renal; disfunção hepática com aumento das 

enzimas hepáticas; hipertensão arterial; sintomas gastrointestinais; 

acometimento neuropsíquico a curto e longo prazo, como fadiga, confusão 

mental, perda de memória, ansiedade, depressão, irritabilidade, insônia, tontura 

e desequilíbrio; distúrbios visuais, cefaleia, parestesias, tremores e convulsões 

(22,72,78). Cronicamente, a exposição de selênio pode cursar com parestesia, 

hiperreflexia, convulsões, fraqueza e hemiplegia (22). 

Algumas pessoas parecem tolerar melhor a deficiência ou o excesso de 

selênio devido a polimorfismos genéticos (79). Isto foi observado em relação à 

baixa ingestão em populações do centro-sul e leste da Asia, cujas alterações 

genéticas priorizavam o selênio para o cérebro e testículos – mais suscetíveis 

ao estresse oxidativo (79).  
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Certas populações parecem se beneficiar do excesso de selênio quando 

expostas a metais pesados. Ao se ligar a estes metais, o selênio preveniria 

manifestações clínicas de intoxicação (18). É o caso dos inuítes, no Canadá (80), 

e dos moradores da região do Baixo Rio Tapajós, no Pará, expostos ao mercúrio 

(81); e o povo de Bangladesh, exposto ao arsênio (82). O selênio também 

apresenta o mesmo efeito protetor em relação ao cádmio, o que foi observado 

em modelo animal (83) e em humanos, na região de Enshi, na China, onde as 

altas concentrações de cádmio foram associadas à ingestão de níveis tóxicos de 

selênio, em indivíduos assintomáticos (18). No entanto, em estudo realizado com 

crianças inuítes canadenses de 5 a 6 anos de idade, observou-se que o excesso 

de selênio não teve efeito protetor contra alterações visuais decorrentes dos 

efeitos tóxicos do mercúrio (84). 

1.7 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DO ESTADO NUTRICIONAL EM SELÊNIO 

O estado nutricional em selênio pode ser avaliado por sua presença nos 

tecidos, nas excretas e por testes funcionais. O principal marcador tecidual 

utilizado é o selênio plasmático, que permite avaliar variações em um curto 

período. Porém está diminuído em fumantes (85) e durante a resposta 

inflamatória sistêmica (86). A medida da concentração de selênio no eritrócito 

seria uma alternativa para os indivíduos em vigência de resposta inflamatória 

sistêmica, pois reflete o consumo de selênio em um período de 120 dias, quando 

a hemácia é substituída (87). 

A análise nas unhas e cabelos também reflete a ingestão do selênio em 

longo prazo, sendo indicada para avaliar intoxicação crônica. Apesar do baixo 

custo, a análise desses materiais é prejudicada pelo risco de contaminação com 

produtos cosméticos que possam conter selênio (53). Já para se estimar quanto 

de selênio é retido após sua ingestão, este pode ser quantificado na urina, nas 

fezes e no ar expirado (53,88).  

Os testes funcionais, por análise da concentração e atividades 

enzimáticas, constituem outro modo de avaliação do selênio corpóreo em 

indivíduos sem inflamação. Os mais utilizados são as análises de selenoproteína 

P, glutationa peroxidase plasmática (GPx3) e glutationa peroxidase intracelular 
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(GPx1) (53).  Esses testes funcionais enzimáticos têm algumas desvantagens, 

como a dificuldade em se determinar condições padronizadas para garantir a 

precisão das análises. Esta falta de padronização resulta em variações entre as 

análises laboratoriais, prejudicando comparações entre os resultados (89). Além 

disso, as selenoproteínas se limitam a avaliar apenas a deficiência de selênio. 

Atingem um pico de atividade máxima com o aumento da ingestão de selênio e 

mantêm um plateau, por isso não devem ser usadas para avaliar toxicidade 

(87,90). 

1.8 O SELÊNIO EM CRIANÇAS GRAVEMENTE DOENTES  

Durante a resposta inflamatória sistêmica, ocorre desbalanço oxidativo 

com o aumento da produção de radicais livres (como espécies reativas de 

oxigênio e de nitrogênio) excedendo a capacidade de defesa antioxidante do 

organismo (91), representada principalmente pela selenoproteína P, e, em 

menor proporção, pelas GPx (92). Os radicais livres, em especial, o peroxinitrito, 

agem contra patógenos, porém são deletérios para o endotélio (92), e, em 

excesso, levam a lesão endotelial disseminada, que constitui a primeira fase para 

o desenvolvimento da disfunção de múltiplos órgãos no paciente gravemente 

doente, podendo culminar em óbito (91,92).  

Neste contexto, as selenoproteínas agem na proteção das células e 

tecidos contra o dano oxidativo, reduzindo espécies reativas de oxigênio no 

citoplasma (GPx1), assim como hiperóxidos de ácidos graxos e fosfolipídios nas 

membranas celulares (GPx4), dentre outros radicais livres (tiorredoxina 

redutases); e inibindo a peroxidação lipídica (GPx4) (93). A selenoproteína P tem 

um alto poder antioxidante e se liga ao endotélio, protegendo-o (92,94). Durante 

a resposta inflamatória sistêmica, ocorre redução da concentração plasmática 

de selenoproteína P em decorrência da massiva ligação ao endotélio (favorecido 

pelo baixo pH), assim como pela migração para outros tecidos e pela redução 

da produção e degradação hepática (92,94). A redução de selenoproteína P 

contribuiria para a diminuição do selênio plasmático nesta condição (94). 

No paciente gravemente enfermo, a resposta inflamatória sistêmica 

também promove a migração do selênio para os tecidos envolvidos na função 
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imune. Esta redistribuição ocorreria devido ao fluxo transcapilar de proteínas 

transportadoras de selênio secundário ao aumento da permeabilidade vascular 

resultante da lesão endotelial (95,96).  

No entanto, embora a redução do selênio plasmático durante a fase 

aguda possa refletir apenas a evolução esperada da resposta inflamatória 

sistêmica, também pode estar associada à deficiência prévia de selênio, o que 

não é possível afirmar apenas por suas concentrações plasmáticas nesta 

situação (91,97,98). 

Baixas concentrações plasmáticas de selênio durante a fase aguda da 

resposta inflamatória sistêmica têm sido documentadas em crianças (97,99–

102). Nestes estudos observou-se associação entre selênio plasmático baixo e 

disfunção orgânica (101), e entre aumento de selênio plasmático durante a 

resposta inflamatória sistêmica e menores tempos de ventilação mecânica e de 

internação (99).  

Em estudo realizado com crianças com doença inflamatória crônica 

intestinal em tratamento (doença de Crohn), observou-se associação positiva 

entre o selênio plasmático e a albumina, mas não com o selênio eritrocitário, 

sugerindo que este último não se alteraria na resposta inflamatória sistêmica 

(103). 

Considerando os potenciais benefícios das ações antioxidante e 

imunoestimulante do selênio, ensaios clínicos randomizados e metanálises 

mostraram o efeito da suplementação com doses elevadas em diminuir a 

mortalidade em pacientes adultos com sepse (104,105). Entretanto, além da 

qualidade metodológica, da heterogeneidade dos pacientes e dos protocolos, 

não foram considerados o estado nutricional relativo ao selênio previamente à 

suplementação. 

Que seja do nosso conhecimento, há apenas um ensaio clínico publicado 

sobre suplementação de selênio em crianças gravemente doentes. No CRISIS, 

um estudo multicêntrico realizado com 293 crianças internadas em unidades de 

cuidados intensivos (UCI), a oferta conjunta de selênio, zinco, glutamina e 

metoclopramida não diminuiu as taxas de infecção ou sepse e o tempo de 

permanência em UCI quando comparada à oferta de suplemento à base de 
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proteína do soro. Houve efeito benéfico apenas em um pequeno subgrupo de 9 

pacientes imunossuprimidos (102). Entretanto, a administração concomitante de 

múltiplos nutrientes prejudica a elaboração de conclusões, pois a ação de um 

antioxidante isolado ou em conjunto com outros é diferente, podendo resultar em 

efeito aditivo ou sinérgico (106).  

Como não existem recomendações específicas de oferta de 

micronutrientes para crianças gravemente doentes, é importante haver um 

marcador fidedigno para o diagnóstico da deficiência de selênio que auxilie na 

decisão de suplementar ou não. Até o momento, por não haver diretriz específica 

para indivíduos doentes, são indicadas as recomendações para crianças 

saudáveis (Dietary Reference Intake) de acordo com a faixa etária. No entanto, 

a maioria das crianças em cuidados intensivos parece não atingir estas 

recomendações, o que está associado a fatores como baixo peso, restrição de 

oferta hídrica e gravidade do quadro clínico (107). 

A suplementação rotineira de doses mais elevadas não é indicada devido 

à falta de evidências que mostrem benefícios (108,109). Embora a 

suplementação possa beneficiar pacientes com deficiência, pode ser 

desnecessária ou até prejudicial àqueles com concentrações normais ou 

elevadas. O selenito de sódio administrado em bolus, em doses superiores à UL, 

tem efeito oxidante e citotóxico, reduzindo a atividade de neutrófilos (20). Alguns 

estudos têm mostrado que o selênio pode exercer efeitos tóxicos mesmo em 

concentrações mais baixas, inferiores à UL (aproximadamente 300 μg) (110). 

Portanto, a decisão de suplementar deve ser idealmente precedida de avaliação 

laboratorial que permita identificar, de modo confiável, o estado nutricional 

relativo ao selênio. 

Estudos em pacientes adultos têm sugerido que o selênio eritrocitário 

seria uma alternativa mais confiável de avaliação do estado nutricional relativo 

ao selênio durante a resposta inflamatória sistêmica (87,111,112), enquanto que 

a selenoproteína P seria um marcador de sepse e choque séptico (94,113).  

São poucos os estudos pediátricos que avaliaram o selênio eritrocitário 

em amostras de crianças saudáveis (114,115). Até onde seja do nosso 

conhecimento, não há estudos que tenham avaliado o selênio eritrocitário em 
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crianças gravemente doentes. A selenoproteína P, por sua vez, tem sido 

estudada em crianças gravemente doentes, apenas da faixa etária neonatal  

(116–118). Em amostra reduzida de 44 neonatos (dos quais, 23 faziam parte do 

grupo controle), a selenoproteína P mostrou associação com o selênio 

plasmático e a interleucina-6 (marcador inflamatório) (116), não sendo, 

provavelmente, um bom marcador do estado nutricional em selênio durante a 

inflamação sistêmica. 

O selênio eritrocitário responde mais lentamente à suplementação e ao 

desenvolvimento inicial da deficiência devido ao maior tempo de vida útil dos 

eritrócitos (120 dias). Estudos em adultos mostram que o selênio eritrocitário não 

é afetado durante a fase aguda da resposta inflamatória sistêmica, e seria, 

portanto, um biomarcador mais indicado para avaliar a sua deficiência e 

toxicidade nesta condição (87). 
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2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

Considerando-se que as concentrações plasmáticas de selênio 

plasmático diminuem durante a resposta inflamatória sistêmica, e que nesta 

condição não refletem necessariamente o estado nutricional relativo a este 

micronutriente, a medida do selênio eritrocitário poderia ser útil para auxiliar na 

decisão de suplementar ou não as crianças gravemente doentes. 

A hipótese deste estudo é que o selênio eritrocitário, diferentemente do 

selênio plasmático, não é alterado durante a resposta inflamatória sistêmica em 

crianças gravemente doentes. Se confirmada, pode trazer a perspectiva de um 

marcador mais confiável para avaliar o estado nutricional relativo ao selênio na 

fase aguda da resposta inflamatória sistêmica – quadro frequente nas crianças 

admitidas em UCI.  

3 OBJETIVOS 

1) Testar a hipótese de que o selênio eritrocitário não se altera durante a 

resposta inflamatória sistêmica em crianças admitidas em UCI.  

2) Verificar se há associação entre as concentrações de selênio eritrocitário e  

selenoproteína P nestes pacientes. 
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4 MÉTODOS 

Este estudo faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Disfunção 

endotelial e estado nutricional de selênio durante a fase aguda da resposta 

inflamatória sistêmica”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UNIFESP, em maio de 2014, por meio do parecer número 638.805. O referido 

projeto foi desenvolvido na Disciplina de Nutrologia Pediátrica do Departamento 

de Pediatria com a colaboração do Departamento de Fisiologia, ambos da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), e recebeu auxílio financeiro da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), através 

do processo FAPESP 2013/25801-6. Este estudo também foi submetido ao CEP 

da UNIFESP e aprovado em maio de 2020, por meio do parecer número 

4.056.024 (Anexo 1). 

A coleta de dados foi realizada em UCI Pediátrica, classificada como 

Tipo II (PORTARIA GM/MS, 1998), do Hospital Geral de Itapecerica da Serra 

(HGIS), de nível secundário, localizado a oeste da região metropolitana de São 

Paulo, que possui selos de qualidade da Organização Nacional de Qualidade 

(ONA III) e certificação pela Joint Comission International – JCI. Os dados foram 

coletados mediante assinatura do termo de esclarecimento livre e esclarecido 

(Anexo 2). 

Crianças com idade até 14 anos diagnosticadas com sepse, sepse grave, 

choque séptico ou disfunção de múltiplos órgãos foram consideradas elegíveis 

para participar do estudo. Sepse foi definida como inflamação sistêmica com 

infecção presumida ou comprovada; sepse grave, como sepse associada à 

disfunção de órgãos (cardiovascular e/ou não cardiovascular); e, choque séptico, 

como sepse associada à disfunção cardiovascular, com hipotensão e 

necessidade do uso de droga vasoativa ou má-perfusão (119,120). Os critérios 

de exclusão utilizados foram: idade menor de 1 mês, hemotransfusão antes da 

coleta de sangue, doenças crônicas (renal, hepática, cardíaca, onco-

hematológica e imunodeficiência), e hospitalização prévia nos três meses 

antecedentes à admissão.  Após a primeira coleta de sangue, foram excluídos 

os pacientes que tiveram alta da UCI, receberam hemotransfusão ou com 
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dificuldade de acesso. Os dados foram coletados de agosto de 2014 a maio de 

2016, totalizando 109 crianças (Figura 1).   
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Figura 1. Fluxograma da seleção da amostra de pacientes para o estudo   

 

 

 

 

167 pacientes 
elegíveis 

255 pacientes não preencheram critérios de inclusão:  
 
    50  com encefalopatias crônicas não evolutivas 

 113 pacientes com outras doenças crônicas ou 

prematuridade 

  42 pacientes transferidos de outras unidades com 

mais de 2 dias de evolução 

  50 pacientes com admissões hospitalares  há menos 

de 3 meses  

 

26 admissões eletivas na UTI pediátrica 
(período de internação inferior a 24h ou 
ausência de SIRS)  
14 pacientes receberam 
hemotransfusão nas primeiras 24h de 
internação 
  

109 pacientes participaram do estudo 

 

13  pacientes descartados por dificuldade na 
coleta de exames ou recusa em participar do 
estudo 

114 pacientes 

5 pacientes foram excluídos por problemas 
na análise laboratorial de selênio eritrocitário 
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A coleta de sangue para as análises das concentrações de selênio 

plasmático e eritrocitário foram feitas no dia 1 (até 24 h) da admissão na 

emergência ou na UCI. Para análise das concentrações séricas de 

selenoproteína P, PCR e procalcitonina foram coletadas amostras nos dias 1, 2 

e 3.  

As amostras de sangue foram coletadas em 2 tubos com 4 ml, em cada 

dia (a fim de completar 3 dias consecutivos à admissão).  Foram utilizados tubos 

com ácido etilenodiaminotetraacético (EDTA), imediatamente centrifugados 

(3.500 giros por 15 minutos) após coleta para obtenção de plasma e eritrócitos, 

seguido pelo armazenamento a -80ºC até o momento das análises.  

Para o armazenamento das amostras, foram utilizados os tubos 

eppendorf lavados previamente com água e detergente líquido comuns, 

enxaguados com água de torneira e deionizada, mantidos em Extran® 10% por 

12 horas, enxaguados com água deionizada novamente, e absortos em solução 

de ácido nítrico PA a 10% por mais 12 horas, e finalmente enxaguados com água 

deioniozada e secados ao ar. Estes procedimentos visaram afastar 

contaminação por metais. 

As análises foram realizadas em 3 laboratórios: laboratório de análises 

clínicas local do HGIS; Laboratório de Peso ao Nascer e Desenvolvimento da 

Disciplina de Nefrologia, associado ao Departamento de Fisiologia da UNIFESP; 

e Laboratório de Análises Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto. 

No laboratório local do HGIS, foram dosadas a proteína C reativa, o 

lactato e a gasometria. No laboratório associado ao Departamento de Fisiologia 

da UNIFESP, foram analisadas as concentrações de selenoproteína P; e no 

laboratório da USP, as de selênio eritrocitário e plasmático. 

A análise da concentração dos selênios plasmático e eritrocitário foi 

realizada por meio do espectrômetro de massa por plasma acoplado 

indutivamente, equipado com célula de reação (ELAN® DRC II ICP-MS, 

PerkinElmer SCIEX, Norwalk, CT, EUA), e operando com argônio de alta pureza 

(99,999%, Praxaair, Brasil). As amostras foram diluídas na proporção 1:50 em 

solução contendo Triton® X-100 0,01% (v/v), HNO3 0,05% (v/v) e 10 mg/L de 
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ródio como padrão interno. A concentração dos padrões de calibração analítica 

variou de 0 a 50 g/L. 

 

5 RESULTADOS: APRESENTAÇÃO DOS ARTIGO CIENTÍFICO 

Baseado no objetivo do trabalho, elaboramos o artigo original 

“Erythrocyte and plasma selenium in children with acute inflammatory response” 

(DOI 10.1016/j.jtemb.2022.127068). Os resultados mostram que o selênio 

eritrocitário não foi influenciado pela resposta inflamatória ou pela gravidade 

clínica dos pacientes, o que não ocorreu com o plasmático, cujas concentrações 

foram negativamente afetadas por esses fatores. E que o selênio eritrocitário 

associou-se à selenoproteína P nos primeiros três dias de internação na UCI. Os 

resultados foram apresentados no 44th ESPEN Congress on Clinical Nutrition & 

Metabolism, em Viena, Áustria, em setembro de 2022 (Anexo 3). 

Outro achado do trabalho, discordante com a literatura, foi a associação 

negativa das concentrações dos selênios plasmático e eritrocitário com a idade. 

Considerando que a maioria da população deste estudo é de menores de 2 anos 

e que existe uma lacuna no conhecimento quanto ao comportamento do selênio 

e seus biomarcadores no primeiro ano de vida, foi elaborado um artigo de revisão 

para identificar a variabilidade e os fatores associados aos biomarcadores de 

selênio nesta faixa etária.  
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5.1 ARTIGO ORIGINAL 

 

Erythrocyte and plasma selenium 

in children with acute inflammatory response 

 

Cláudia Bezerra de Almeida a (cbalmeida@unifesp.br), Heitor Pons Leite a*, 

Emilio Lopes Junior a (emilio.junior@laposte.net), Tulio Konstantyner a 

(tkmed@uol.com.br), Maria do Carmo Pinho Franco b  

a Discipline of Pediatric Nutrition, Department of Pediatrics, Universidade 

Federal de São Paulo, São Paulo, Brazil. 

bDiscipline of Physiology, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 

Brazil. 

Abstract  

Objectives: Plasma selenium may not reflect selenium status in critically ill 

patients because it transiently decreases inversely with the magnitude of the 

systemic inflammatory response. The decision to supplement selenium should 

ideally be based on laboratory measurements that reliably reflect selenium 

status. We hypothesized that erythrocyte selenium, unlike plasma selenium, is 

not affected by the systemic inflammatory response in critically ill children.  

Methods: In a prospective study of 109 critically ill children, plasma and 

erythrocyte selenium concentrations were evaluated on admission, and plasma 

selenoprotein P was evaluated on days 1, 2, and 3 of the ICU stay. The main 

outcome was the effect of systemic inflammation on the erythrocyte and plasma 

selenium concentrations. The magnitude of the systemic inflammatory response 

was measured using serum C-reactive protein (CRP) and procalcitonin levels. 

The covariates were age, sex, anthropometric nutritional status, diagnosis of 

severe sepsis/septic shock, and clinical severity on admission. Multiple linear 

regression and generalized estimating equations were used for statistical 

analysis.  

Results: Erythrocyte selenium levels were not influenced by the magnitude of 

the inflammatory response or by the patient’s clinical severity. Procalcitonin (β 

mailto:cbalmeida@unifesp.br
mailto:emilio.junior@laposte.net
mailto:tkmed@uol.com.br
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coefficient=-0.99; 95%CI: -1.64; -0.34, p=0.003) and clinical severity (β 

coefficient= -11.13; 95%CI: -21.6; -0.63), p=0.038) on admission were associated 

with decreased plasma selenium concentrations. Erythrocyte selenium was 

associated with selenoprotein P in the first three days of ICU stay (β 

coefficient=0.32; 95%CI: 0.20; 0.44, p<0.001). 

Conclusions: Unlike plasma selenium, erythrocyte selenium does not change in 

children with an acute systemic inflammatory response and is associated with 

selenoprotein P concentrations. Erythrocyte selenium is probably a more reliable 

marker than plasma selenium for evaluating the selenium status in critically ill 

children. 

Key Words: 

Nutritional status; Selenium; Selenoprotein P; Systemic inflammatory response 

syndrome; Intensive care unit, pediatric 
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BMI/A, body mass index-for-age  

CI, confidence interval 

CRP, C-reactive protein  

ICU, Intensive Care Unit 

GEE, Generalized Estimating Equations 
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PELOD-2, Pediatric Logistic Organ Dysfunction-2 score 

PIM 2, Revised Pediatric Index of Mortality 

SIRS, Systemic Inflammatory Response Syndrome 

W/A, weight-for-age  

WHO, World Health Organization 
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Introduction 

Selenium is an essential micronutrient for the immune system, thyroid 

metabolism, and oxidative balance [1]. In the plasma of healthy individuals, 

selenium is mainly incorporated or bound to selenoprotein P (53%), glutathione 

peroxidases (approximately 40%), and albumin (approximately 9%) [2]. The 

plasma concentration is a minor component (0.2 mg) of body selenium (20–40 

mg) [3]. 

Selenoprotein P is the most abundant plasma selenoprotein, representing 

approximately 25% of the body’s selenium [4]. During inflammation, it binds to 

the endothelium to protect it against oxidation [5,6]. In addition to its antioxidant 

functions, selenoprotein P binds to heavy metals [7] and transports selenium from 

the liver to other tissues [8]. Although it is a reliable selenium marker in healthy 

individuals [9], selenoprotein P has been understudied in critically ill children. 

Low plasma selenium concentrations are common in critically ill patients 

[10–13]. In children admitted to the ICU, associations were found between low 

plasma selenium concentrations and organ dysfunction [14] and between the 

increase in plasma selenium during the systemic inflammatory response and an 

increase in ventilator-free days and ICU-free days [15]. Based on the potential 

benefits of selenium [1], clinical trials have tested the effect of supplementation 

with higher doses on decreasing mortality in adult patients with sepsis [16–20]. 

However, in addition to the variation in the methodological quality and 

heterogeneity of patients and protocols, the previous selenium status of patients 

was not considered in these trials. 

In healthy individuals, selenium status is primarily assessed by 

serum/plasma concentration. However, serum or plasma concentrations may not 

indicate the actual selenium status during the acute systemic inflammatory 

response, since it transiently decreases inversely to the magnitude of the 

inflammatory process [21,22]. Therefore, the extent to which low serum 

concentrations reflect deficiency or systemic inflammation is not clear [23,24]. 
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Studies in adults have demonstrated that erythrocyte selenium levels do 

not change during the inflammatory response, suggesting that it is a more reliable 

alternative to assess selenium status in this condition [21,22]. To the best of our 

knowledge, no data have been reported in critically ill children. The main objective 

of this study was to test the hypothesis that erythrocyte selenium is not affected 

by systemic inflammatory response in children admitted to the ICU. Second, we 

sought to determine whether erythrocyte selenium was associated with 

selenoprotein P concentration in these patients. 

Material and Methods 

This prospective observational study is part of a larger project that 

investigated the association between selenium status and the magnitude of 

endothelial activation and severity of multiple organ dysfunction in children [25]. 

This study was approved by the research ethics committee. Data collection was 

carried out in a pediatric ICU classified as Level I [26] of a hospital accredited by 

Joint Commission International, whose emergency department is the initial 

provider of health care, which means that the patients often arrive at the 

beginning of their clinical symptoms. Children diagnosed with sepsis, severe 

sepsis, septic shock, or multiple organ failure [27] were eligible to participate in 

the study. Patients under the age of 1 month, those who received blood 

transfusions before blood collection, those with chronic diseases (kidney, liver, 

cardiac, onco-hematologic, and immunodeficiency), and those who had a 

previous hospitalization before 3 months of admission were excluded. After the 

first blood collection, patients were excluded after ICU discharge, due to blood 

transfusion, or difficult venous access. The data were collected between August 

2014 and May 2016. The final sample comprised 109 children who met the 

inclusion criteria.  

The main outcome was the effect of acute systemic inflammation on the 

erythrocyte and plasma selenium concentrations. The magnitude of the systemic 

inflammatory response was measured using serum C-reactive protein (CRP) and 

procalcitonin levels. Other potential explanatory variables for plasma and 

erythrocyte selenium concentration were age, sex, anthropometric nutritional 

status, diagnosis of severe sepsis/septic shock, and clinical severity on 
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admission. The association between erythrocyte selenium and selenoprotein P 

concentration was also investigated. 

Laboratory analysis 

Selenium status was determined by measuring plasma and erythrocyte 

selenium concentrations on the first day (day 1) and selenoprotein P levels on 

the first three days (days 1, 2, and 3) of admission to the emergency department 

or pediatric ICU. Serum CRP and procalcitonin concentrations were analyzed on 

days 1, 2, and 3. Erythrocyte and plasma selenium concentrations were analyzed 

using inductively coupled plasma source spectrometry [28]. Plasma 

selenoprotein P (Human SEPP1 ELISA Kit- SEB809Hu, USCN, Wuhan, China) 

and procalcitonin (PCT ELISA Kit - SEA689Hu, USCN, Wuhan, China) levels 

were determined by ELISA. The accuracy, detection range, and intra-assay 

precision (coefficient of variation, %) are described as follows: SEPP1=92%, 

0.78–50 ng/mL, 5.2%, and procalcitonin=98%; 31.2-2,000 pg/mL, 7.6%. Serum 

CRP concentrations were analyzed using turbidimetry [29]. The mean plasma 

selenium values obtained in children over 1 year of age from different countries 

(ranging from 48 to 126 µg/L) were suggested for comparison [30]. For 

erythrocyte selenium, values obtained in healthy Hungarian children aged 1–15 

years (range, 49–131 µg/L) were considered [31]. The reference range for 

selenoprotein P is 3-7 mg/L (data from the adult population). Normal CRP 

concentration was defined as less than 5 mg/L, and for procalcitonin, less than 

0.07 ng/ml. 

Nutritional assessment 

Nutritional status was defined by the World Health Organization (WHO) 

growth charts (2006) using z-scores of weight-for-age (W/A), height-for-age 

(H/A), and body mass index-for-age (BMI/A). Patients with a z-score below -2 

were considered malnourished, and below -3 were severely malnourished. None 

of the patients had received selenium supplementation prior to admission.  

Clinical assessment 

Clinical severity on admission was assessed using the PIM 2 (Revised 

Pediatric Index of Mortality (PIM 2) [32], the PELOD-2 (Pediatric Logistic Organ 
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Dysfunction-2 score) [33], and intensity of the systemic inflammatory response 

syndrome on admission. Sepsis was defined as presumed or proven infection 

with systemic inflammation (SIRS) and severe sepsis, as sepsis-associated 

organ dysfunction [34,35]. Ventilator-free days were defined as the number of 

days of breathing without ventilatory assistance from admission to Day 28. 

Patients who died or remained in the ICU for > 28 days were assigned to zero 

ventilation-free days [36]. ICU-free days were defined as days that did not require 

intensive care in the first 28 days after admission.  

Statistical analysis 

Data are expressed as means and standard deviations, or medians and 

interquartile ranges, according to the distribution of the variables. The effect of 

the explanatory variables on erythrocyte and plasma selenium levels was 

assessed using linear regression analysis. Generalized estimating equation 

(GEE) models with binomial distribution were used to assess the effects of 

potential variables associated with selenoprotein P concentrations on days 1, 2, 

and 3. GEE analysis takes the dependence observed among values within a 

patient into account, and can accommodate an unequal number of observations 

and unequal time intervals between observations [37]. We performed post-

estimation analysis using the Stata "margins" command to estimate and interpret 

the effect of erythrocyte selenium on selenoprotein P concentrations. In addition 

to clinical criteria, the variables that were associated with the outcomes (p-value 

<0.1) in the univariate analysis were included in the multivariate models, in which 

the level of significance was set at 0.05 (5%). The interaction and collinearity 

between the variables that remained significant in the final models were tested. 

The results of the associations are shown as β-coefficients and their respective 

95% confidence intervals. Stata MP 14.0 (Stata Corporation, College Station, TX) 

was used for analyses. 

Results  

The clinical and demographic characteristics of patients are shown in 

Table 1. Admission diagnoses were classified into different groups: respiratory 

(pneumonia, bronchiolitis, laryngitis, acute asthma exacerbation), trauma 

(polytrauma, burn injury), acute abdomen (intestinal obstruction, appendicitis, 
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pancreatitis, peritonitis), neurological (severe seizures, encephalitis, meningitis) 

and miscellaneous (diarrhea, exogenous intoxication, abscess).  Respiratory 

failure was predominant on ICU admission; of the total patients, 23 (21%) 

underwent surgery.  

Table 2 shows the values of plasma and erythrocyte selenium on day 1 of 

hospitalization, and selenoprotein P, C-reactive protein and procalcitonin in 

patients who remained hospitalized in the ICU on days 1, 2, and 3 of the study. 

The plasma selenium concentrations were below the suggested reference value 

(48 µg/L) in 43 patients (39.4%). The erythrocyte selenium concentration was 

below the lower limit of the suggested reference value (49 µg/L) in 31% (34/109) 

of patients. Plasma selenoprotein P concentrations were within the normal range 

(as described for adults) and did not vary during the three time points studied 

(GEE analysis, p=0.48). As for inflammatory markers, CRP was normal (< 5 

mg/L) in 32.1% (34/106) of patients on day 1, in 9.1% (5/55) on day 2, and in 

26.1% (18/69) on day 3, with no significant variation between moments (GEE 

analysis, p=0.1). Procalcitonin levels were above normal in 72.4% (76/105) of 

patients on day 1, 63.1% (41/65) on day 2, and 67.5% (27/40) on day 3, with a 

significant difference between time points (GEE analysis, p < 0.001).  

Table 1 – Clinical and demographic characteristics of patients on 

admission  

Variables Values 

Age* (months) 22.4 (7;81) 

Male, n (%) 65 (59.6) 

PIM 2* 2 (1;4.7) 

PELOD-2* 1.4 (0.9;8.5) 

ICU-free days (days)* 19.5 (8.7) 

Ventilator-free days (days)* 22.8 (8.5) 

Mortality, n (%)  9 (8.3) 

Systemic inflammatory response**, n (%)  

     SIRS/Sepsis 48 (44) 

     Severe sepsis 31 (28) 

     Septic shock 30 (27.5) 
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Diagnostic groups, n (%)   

     Respiratory 53 (48.6) 

     Trauma 23 (21) 

     Acute abdomen 10 (9.2) 

     Neurological 7 (6.4) 

     Miscellaneous 16 (14.7) 

Nutritional status  

     W/A z- score* 

     H/A z-score * 

     BMI/A z-score *  

-0.12 (-0.74; 
0.96) 

-0.59 (-1.5;0.86) 

0.13 (-0.7;1.5) 

     Malnourished, n (%) 24 (22) 

     Severely malnourished, n (%) 9 (8.3) 

*Data expressed as mean and standard deviation or median and interquartile range, according 
to the type of distribution of the variable.  

** first 24h of admission in ICU.  

PIM 2, revised Pediatric Index of Mortality; PELOD-2, Pediatric Logistic Organ Dysfunction-2 
score; ICU, intensive care unit; SIRS, systemic inflammatory response syndrome; W/A, weight 
for age; H/A, height for age; BMI/A, body mass index for age. 

 

Table 2 –Laboratory values of plasma and erythrocyte selenium, 

selenoprotein P, CRP, and procalcitonin.   

Variables n Values 

Plasma selenium (µg/L) 109 54 (38.7; 73.63) 

Erythrocyte selenium (µg/L) 109 75.2 (43.7; 105.9) 

Selenoprotein P (mg/L)   

Day 1  105 4.92 (3.1; 6.7) 

Day 2 65 4.83 (3.01; 7.03) 

Day 3 41 5.23 (2.78; 7.17) 

CRP (mg/L) 

     Day 1 

     Day 2  

     Day 3 

 

106 

55 

69 

 

16.6 (3.5; 69.3) 

39.3 (8.6; 78,1) 

20.1 (4.6; 79) 

Procalciton (ng/ml)*   
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     Day 1 

     Day 2  

     Day 3 

105 

65 

40 

0.106 (0.066; 0.277) 

0.128 (0.058; 0.6) 

0.108 (0.05; 0.5) 

Data are expressed as median and interquartile range. CRP, C-reactive protein. *p<0,001. 

 

Effect of acute systemic inflammatory response on erythrocyte and plasma 

selenium concentrations 

Table 3 shows the results of multiple linear regression models for the 

prediction of plasma and erythrocyte selenium concentrations on admission. 

Univariate analysis of potential factors associated with plasma and erythrocyte 

selenium levels is shown in Supplementary Table 1. In multivariate analysis, age 

was associated with plasma and erythrocyte selenium concentrations, and serum 

procalcitonin and sepsis severity were negatively associated with admission 

plasma selenium concentrations. An increase of 0.1 ng/ml in procalcitonin 

concentration was associated with a reduction of 0.99 µg/L in plasma selenium. 

Table 3 – Results of the multiple linear regression models for the 
prediction* of plasma and erythrocyte selenium concentrations on 
admission  

 Multivariate analysis 

Plasma selenium 

Multivariate analysis 

Erythrocyte selenium 

Variables β coefficient 

(95% CI) 

P 
value 

β coefficient 

(95% CI) 

P 
value 

Age (months) -0.11 (-0.19; -0.04) 0.004 -0.18 (-0.32; -
0.05) 

0.008 

Procalcitonin/10 
(ng/ml) 

-0.99 (-1.64; -0.34) 0.003 1.09 (-0.15; 2.35) 0.085 

CRP (x 10 mg/L) -0.29 (-0.69; 0.10) 0.143 0.51 (-0.34; 1.37) 0.232 

Severe sepsis/ 
septic shock 

-11.13 (-21.6; -0.63) 0.038 - - 

* Variables eligible for inclusion in multivariate models; CI, confidence interval;  
CRP, C-reactive protein. Sex and malnutrition were not included in the multivariate analysis (p > 
0,1). 

Supplementary Table 1 – Univariate analysis of potential factors 
associated with plasma and erythrocyte selenium on admission  

 Univariate analysis Univariate analysis 



29 
 

Plasma selenium Erythrocyte selenium 

Variables β coefficient (95% 
CI) 

P 
value 

β coefficient (95% 
CI) 

P 
value 

Age (years) -1.96 (-3.15; -0.77) 0.001 -1.6 (-3; -0.145) 0.032 

Sex 1.03 (-9.78; 1.85) 0.85 2.93 (-10.16; 
16.03) 

0.658 

Procalcitonin/10 
(ng/ml) 

-1.67 (-2.56; -0.77) <0.001 0.97 (-0.15; 2.10) 0.089 

CRP (x 10 mg/L) -9.2 (-1.5; -0.3) 0.004 0.44 (-0.33; 0.12) 0.258 

Severe sepsis/ 
Septic shock 

-16.19 (-26.45; -
5.92) 

0.002 -4.56 (-17.49; 
8.36) 

0.485 

Malnutrition -0.65 (-13.59; 
12.29) 

0.921 1.82 (-13.69; 
17.34) 

0.816 

CRP, C-reactive protein. 

Association of erythrocyte selenium with selenoprotein P concentrations 

The analysis of the association between erythrocyte selenium and 

selenoprotein P concentrations at the three time points of the study after 

adjustment for covariables is shown in Table 4. Erythrocyte selenium was 

independently associated with selenoprotein P concentration. The adjusted linear 

predictions of erythrocyte selenium concentrations on plasma selenoproteins are 

shown in Figure 1. There was also a significant positive correlation between the 

two parameters on day 1 of admission (Pearson’s correlation: r = 0.43; p<0.001). 

No interactions between variables were observed in the final model. Considering 

that selenoprotein P, CRP, and procalcitonin have different kinetics [38–40], they 

were not included in the analysis. 

Table 4 – Multivariate analysis of factors associated with selenoprotein P 
at the three time points*  

 Univariate analysis Multivariate analysis 

Variables β coefficient  

(95% CI) 

P 
value 

β coefficient  

(95% CI) 

P 
value 

Age (months) x 10 0.04 (-0.03; 0.12) 0.243 0.09 (0.03; 0.15) 0.005 

Sex 0.29 (-0.67; 1.25) 0.552 - - 

PIM 2 0.02 (-0.02; 0.05) 0.374 - - 
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PELOD-2 0.02 (-0.04; 0.04) 0.106   

Severe sepsis/septic 

shock 

0.42 (-0.48; 1.32) 0.365 -  

Malnutrition -0.64 (-1.62; 
0.34) 

0.200 -  

Erythrocyte selenium 
(µg/L) x 10 

0.29 (0.17; 0.42) <0.001 0.32 (0.20; 0.44) <0.001 

* Generalized Estimating Equations  
PIM 2, revised Pediatric Index of Mortality; PELOD-2, Pediatric Logistic Organ Dysfunction-2 
score. 

 

 

Figure 1 – Scatterplot of erythrocyte selenium and plasma selenoprotein P 

concentrations, adjusted for age. The dotted line represents fitted values.  

Discussion 

The hypothesis of this study was that erythrocyte selenium is not affected 

by the systemic inflammatory response in critically ill children. The main outcome 

was that erythrocyte selenium level was not influenced by the magnitude of the 

systemic inflammatory response or by the patient’s clinical severity. Plasma 

selenium was negatively associated with clinical severity and the degree of 

systemic inflammation, as expressed by the serum concentration of procalcitonin. 

As already reported in studies conducted in adult patients [21,22] and in children 
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with Crohn’s disease (a chronic inflammatory condition) [41], our findings suggest 

that erythrocyte selenium is more adequate than plasma selenium in diagnosing 

selenium deficiency in children with an acute inflammatory response. Given the 

short lifespan of erythrocytes (120 days), erythrocyte selenium is less affected by 

acute events. We did not find any studies investigating the effect of systemic 

inflammatory responses on erythrocyte selenium in critically ill children. 

In almost one-third of patients, erythrocyte selenium was lower than that 

in a sample of children from Hungary [31] (which has a selenium-deficient soil 

like São Paulo).  Besides the low selenium content in São Paulo soil, which 

contributes to its lower intake [42], the higher metabolic demand [23] suggests 

that the children in our study were at risk of selenium deficiency. 

There was no association between anthropometric nutritional status and 

erythrocyte selenium levels. It is worth noting that micronutrient deficiencies 

develop insidiously without weight loss or evident signs of deficiency [43].  

As observed in other pediatric studies [12–14,43–45], the intensity of the 

systemic inflammatory response and clinical severity on admission were 

associated with decreased plasma selenium in our patients. Similar to other 

micronutrients, plasma selenium concentrations decrease transiently during the 

systemic inflammatory response and return to baseline values after resolution of 

the inflammatory process, even without supplementation [22]. The mechanisms 

suggested to explain the drop in plasma selenium during the systemic 

inflammatory response are the increase in the transcapillary flow of transporter 

proteins and redistribution to other tissues [46], oxidative stress [45], reduced 

intake [47], and increased losses through exudates [48] and dialysis [49].  

An association between the intensity of systemic inflammation, 

documented by an increase in CRP and a decrease in plasma selenium, has 

been shown in adult patients [21,22,50]. In our study, an increase in procalcitonin, 

but not in CRP, was associated with a decrease in plasma selenium in the 

multiple linear regression analysis. Procalcitonin is a marker of inflammatory and 

infectious activity with high sensitivity for the detection of invasive and more 

severe infections [40]. The procalcitonin peak occurs 12 h after acute-phase 

reaction onset [40] whereas the CRP peak occurs approximately 48 h later 
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[22,39]. A possible explanation for CRP not being associated with a decrease in 

plasma selenium is that selenium concentrations were analyzed on the first day 

of hospitalization, a time point when CRP concentrations  have not yet reached 

their peak. 

Selenoprotein P concentration decreases in critically ill patients and is not 

considered an adequate selenium biomarker during systemic inflammation 

[51,52]. In our patients, there was a significant association between selenoprotein 

P and erythrocyte selenium concentrations. To the best of our knowledge, the 

association between selenoprotein P and erythrocyte selenium concentration has 

not been previously evaluated in patients with a systemic inflammatory response. 

The lack of data indicates the need for further research to understand the 

dynamic changes in erythrocyte selenium and selenoprotein P levels during 

systemic inflammation. 

As this was a single-center study, the results cannot be extrapolated to the 

ICUs of patients with different characteristics, such as nutritional and 

socioeconomic status. However, the sample characteristics were similar to that 

of other pediatric cohorts, as it included children with acute medical and surgical 

conditions. Additionally, those with previous chronic diseases that could be 

associated with selenium deficiency, such as liver and chronic kidney diseases, 

were excluded. It is difficult to diagnose selenium deficiency because reference 

values for erythrocyte selenium and selenoprotein P are not well established for 

the pediatric age group, and there is no control group of healthy Brazilian children. 

Because the number of observations decreased after ICU admission, we 

performed GEE modelling, a technique for handling missing data in longitudinal 

studies subject to dropout. Another limitation is that erythrocyte and plasma 

selenium concentrations were only analyzed on admission, thus precluding the 

assessment of their evolution along with the inflammatory response.  

We believe that this is the first study to show that erythrocyte selenium is 

not affected by the systemic inflammatory response in critically ill children. Our 

results corroborate those of previous studies in adult patients and address the 

importance of diagnosing selenium status in children with systemic inflammation. 

As there are no specific recommendations for micronutrient supplementation in 

critically ill children, the assessment of selenium status for the detection of 
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deficiency could help in the decision to supplement. It is important to emphasize 

that the Dietary Reference Intakes are intended for use with healthy people 

according to sex and life stage [53], and that selenium recommendations have 

been subject to debate due to the complex relationship between selenium intake 

and health effects [7,9,54]. Routine supplementation of higher doses in critically 

ill children is not indicated due to a lack of evidence showing benefits [55–57]. Of 

particular interest among clinical trials of adult patients with sepsis is the 

multicenter trial by Angstwurm et al. In the intention-to-treat analysis there was 

no significant difference in the outcomes of patients treated with high-dose 

sodium selenite as an antioxidant therapy compared to those of the placebo 

group. However, in the subgroup analysis, there was a significant reduction in the 

28-day mortality rate in patients with disseminated intravascular coagulation or 

with more than three organ dysfunctions [18].  Currently, there is no evidence of 

the beneficial effects of high-dose selenium on clinical outcomes in adult critically 

ill patients [19,20]. 

A study conducted in northern Brazil showed that children without 

selenium deficiency who were routinely supplemented had high levels of 

selenium and a consequent risk of toxicity [58]. Therefore, although 

supplementation benefits patients with selenium deficiency, it may be 

unnecessary or even harmful to those with normal or high selenium status [7]. 

The decision to supplement should ideally be based on clinical assessment and 

laboratory measurements that reliably reflect selenium status, and consider the 

presence and magnitude of systemic inflammation. Monitoring selenium using 

appropriate methods should enable optimization of nutritional support aimed at 

improving antioxidant function, preventing deficiencies, and helping to avoid the 

risk of adverse effects from over-supplementation.  

Conclusions 

Erythrocyte selenium, unlike plasma selenium, does not change in children 

with an acute systemic inflammatory response and is associated with 

selenoprotein P. As a reliable marker of selenium status during systemic 

inflammation, erythrocyte selenium concentrations could help in deciding whether 

to increase the dose of selenium in critically ill children. However, further studies 

are needed to establish reference values for erythrocyte selenium and 
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selenoprotein P in the pediatric population and to understand the behavior of and 

selenoprotein P during acute inflammatory response in critically ill children. 
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5.2 ARTIGO DE REVISÃO 

Fatores associados com a diminuição dos marcadores do estado 

nutricional de selênio em lactentes: uma revisão sistemática 

 

Introdução 

O selênio é um oligoelemento essencial, necessário para a formação de 

selenoproteínas, que são responsáveis por regular o balanço oxidativo e modular 

o sistema imune. Além disso, é indispensável para o metabolismo da tireoide e 

para o neurodesenvolvimento e proteção contra danos neuronais [1–3]. Em 

lactentes, há maior necessidade de selênio devido ao seu rápido crescimento. A 

deficiência grave pode levar a cardiomiopatia, fraqueza muscular, macrocitose 

eritrocitária, hipotireoidismo, pseudoalbinismo, retardo no crescimento e alopecia 

[4,5]. No entanto, em altas doses, o selênio pode ser tóxico e causar efeitos 

adversos, e até aumentar o risco de mortalidade [6]. Portanto, recomenda-se 

tratar os casos de deficiência ou suplementar apenas os casos de não 

adequação da ingestão alimentar à recomendação para a faixa etária [7]. 

O estado nutricional relativo aos micronutrientes idealmente deve ser 

avaliado por biomarcadores que os representem, de acordo com os valores de 

referência. Para avaliação do selênio, podem ser usados tecidos (cabelo, unhas, 

sangue), resíduos (urina, fezes e ar expirado) ou testes funcionais (atividade das 

selenioproteínas), sendo o selênio plasmático/sérico o mais utilizado [8]. 

Na faixa etária pediátrica, alguns desses marcadores, como o selênio 

plasmático/sérico, eritrocitário e a glutationa peroxidase plasmática parecem 

aumentar com a idade [9–11], exceto no primeiro ano de vida. Em uma coorte 

com 166 crianças alemãs saudáveis menores de um ano, Muntau et al. 

observaram diminuição do selênio sérico de 0 a 4 meses de idade, seguido pelo 

aumento até a idade adulta [9]. Em outro estudo de recém-nascidos e lactentes, 

também observou-se diminuição seguida de aumento dos selênios plasmático e 

eritrocitário em crianças saudáveis menores de 1 ano [12]. 

Os recém-nascidos têm uma reserva de selênio proporcional ao seu peso 

de nascimento e idade gestacional [13–15], que é utilizada à medida que 

crescem, sendo reposta gradativamente pela alimentação [16]. Os prematuros e 
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os pequenos para idade gestacional nascem com baixo teor corpóreo de selênio, 

e têm maior risco de desenvolver deficiência, sendo, portanto, candidatos à 

suplementação [15]. Existem relatos de deficiência de selênio em lactentes 

menores de seis meses em uso de nutrição parenteral sem suplementação de 

selênio, que evoluíram com retardo do crescimento e alopecia, e 

pseudoalbinismo reversível com a suplementação [5]. A deficiência de selênio 

também estaria associada a doenças como retinopatia da prematuridade, 

broncodisplasia pulmonar e outras doenças pulmonares, assim como com a 

enterocolite necrosante [16]. Além disso, filhos de mães deficientes em selênio 

durante a gestação teriam maior risco de desenvolver infecções e atraso do 

neurodesenvolvimento [17]. 

O conhecimento dos fenômenos associados à variabilidade do estado 

nutricional relativo ao selênio no primeiro ano de vida pode contribuir para 

identificar oportunamente os lactentes em risco de deficiência e para elaborar 

estratégias de controle e prevenção de suas consequências fisiopatológicas. 

Considerando-se a importância do selênio para a saúde da criança e os 

relatos de que há variação nos biomarcadores do estado nutricional em selênio 

durante o primeiro ano de vida, esta revisão teve por objetivo descrever e 

identificar os fatores associados a essa variabilidade. 

 

Métodos 

O presente estudo é uma revisão sistemática que seguiu as diretrizes do 

Prefered Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 

[18] para a seleção dos artigos científicos. A busca das informações de interesse 

foi realizada no banco de dados Medline pela plataforma do PubMed, usando a 

seguinte combinação somatória e não excludente de termos, associados ao filtro 

“age: infant (birth-23 months)”:  

"Selenoprotein P"[Mesh] OR SelP Protein OR "Selenium"[Mesh] OR 
"Phospholipid Hydroperoxide Glutathione Peroxidase"[Mesh] OR (PH-
GPeroxidase) OR (PH GPeroxidase) OR (Phospholipid Hydroperoxide 
Glutathione Peroxidase GPX4) OR (Glutathione Peroxidase 4) OR (Selenium-
Dependent Glutathione Peroxidase Type-4) OR (Selenium Dependent 
Glutathione Peroxidase Type 4) OR (GPX4 Phospholipid Hydroperoxide 
Glutathione Peroxidase) OR (Phospholipid-Hydroperoxide Glutathione 
Peroxidase) OR (Glutathione Peroxidase, Phospholipid-Hydroperoxide) OR 
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(PHGPx Enzyme) OR "Selenoproteins"[Mesh] OR Selenoprotein OR 
(Selenoprotein P1)  

 

Os critérios de exclusão foram: (1) duplicidade; (2) desenhos de estudo: 

revisão de literatura, carta ao editor, relato de caso, estudo in vitro, em animais 

e de autópsia; (3) população: exceto crianças, crianças doentes e/ou maiores de 

1 ano, prematuros; (4) artigos que não respondiam à pergunta da pesquisa ou 

apresentavam dados incompletos.  

As buscas resultaram na seleção inicial de 741 pesquisas, que foram 

avaliadas quanto às suas características metodológicas, populacionais e de 

conteúdo. Foram selecionados 25 artigos originais publicados entre 1970 e  julho 

de 2022 que mediram marcadores de selênio mais de uma vez em crianças com 

idade menor que 1 ano. O fluxograma referente ao processo de seleção dos 

artigos estudados está ilustrado na Figura 1. 

Os estudos sobre biomarcadores do selênio foram tabulados em ordem 

cronológica. Inicialmente apresentamos uma visão geral das informações 

coletadas dos estudos selecionados sobre os selênios plasmático e eritrocitário, 

as atividades das Gpx plasmática (Gpx3) e eritrocitária (Gpx1), o selênio no 

cabelo e na urina de acordo com a idade, seguida pela diferenciação conforme 

a alimentação nos primeiros meses de vida (aleitamento materno, fórmula infantil 

não suplementada ou suplementada). A seguir são mostrados os estudos sobre 

biomarcadores das crianças amamentadas com ou sem suplementação 

materna, assim como o selênio plasmático/sérico materno e o teor de selênio no 

leite materno. 
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Figura 1 – Fluxograma da seleção dos artigos 
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Resultados e Discussão 

Biomarcadores de selênio em crianças menores de um ano 

Foram selecionados 24 estudos (Tabela 1) que avaliaram os 

biomarcadores de selênio em crianças saudáveis menores de um ano, dos quais 

21 analisaram o selênio sérico/plasmático; 13, o selênio eritrocitário; 12, a 

glutationa peroxidase eritrocitária (Gpx1) e 4, a plasmática (Gpx3), como pode 

ser observado no diagrama de Venn (Figura 2). Apenas três estudos avaliaram 

o selênio urinário e dois, o selênio no cabelo. Não foram incluídos no diagrama 

os conjuntos representativos do selênio urinário e no cabelo.  

Figura 2 – Diagrama de Venn ilustrando os estudos que avaliaram os 
selênios plasmático e eritrocitário, Gpx1 e Gpx3 
 

 

Os estudos estão representados pelos números da referência bibliográfica. O triângulo preto 
representa os estudos que estão na intersecção dos grupos do selênio sérico/plasmático, 
eritrocitário e Gpx1. Se: selênio; Gpx: glutationa peroxidase. 
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Tabela 1 – Características dos estudos descrevendo os biomarcadores de selênio de acordo com a faixa etária e alimentação 

Referência, país Desenho do estudo/Características da amostra – Alimentação / 
Limitações 

Média (DP), mediana [IQR] Amostra biológica 
(método laboratorial) 

Lombeck et al. 
1977 [19] 
Alemanha 

Estudo transversal 
Sangue de cordão (n=14)  
Pré-operatório de crianças submetidas a cirurgia eletiva  
com 1 a 4 meses (n=12) – FI e papas de vegetais/frutas – e 
com 4 a 12 meses (n=13) 
Análise transversal de crianças diferentes ao longo do tempo; não foi 
incluída análise de Gpx, por não ter diferenciação por faixa etária (1 mês a 
um ano); sem informação sobre diferenças estatísticas. 

 
50 (p5= 31, p95= 78) 
 
34 (p5= 18, p95= 64) 
58 (p5= 33, p95= 101) 

Soro em mcg/L (INAA) 

Musa-Alzubaidi et 
al. 1982 [20] 
Líbia 

Estudo transversal 
Crianças sem doenças crônicas que buscaram atendimento por 
doença aguda na região norte, e crianças saudáveis na região sul da 
Líbia. 
Região norte 
Recém-nascido (n=11) 
7 a 10 meses (n=10) 
Região sul 
Recém-nascido (n=11) 
2 a 4 meses (n=8) 
7 a 10 meses (n=10) 
Análise transversal de crianças diferentes ao longo do tempo. Foram 
incluídos recém-nascidos pré-termo e termo, e não houve diferença 
significativa entre os grupos.  

 
 
 
 
 
1071 (75) 
301 (99) 
 
1041 (228) 
835 (227) 
557 (204) 

Cabelo em ng/g (INAA) 

Hatano et al. 
1984 [21] 
Japão 

Estudo transversal 
Crianças sem alterações ao exame físico de 
1 a 6 meses (n=22) e de 
7 a 12 meses (n=11) 
Análise transversal de crianças diferentes ao longo do tempo; sem 
informação sobre diferenças estatísticas. 

 
 
51 (13,1) 
63 (15,1) 

Plasma em mcg/L (AAS) 

Hatano et al. 
1985 [22] 
Japão 

Estudo transversal 
Crianças nascidas sem complicações de mães saudáveis que não 
receberam medicações durante a gestação e o parto 
Sangue de cordão (n=10) 
1 a 5 semanas (n=25) – FI ou LM 
LM (20 mcg Se/L) 
FI (18 mcg Se/L) 
6 a 16 semanas (n=27) – FI ou LM e suco ou sopa 
LM (20 mcg Se/L) 
FI (18 mcg Se/L) 
15 a 52 semanas (n=21) – IAC 
LM (20 mcg Se/L) 
FI (18 mcg Se/L) 

 
 
 
43,8 (6,7) 
 
59,8 (10)a 

44,3 (7,6)a 

 
54,2 (8)b 

40,3 (11,6)b 

 
65,5 (13,7)c 

52,9 (7,6)c 

Plasma em mcg/L (AAS) 
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Análise transversal de crianças diferentes ao longo do tempo. Não 
mensurado teor de selênio no LM e na FI (valores baseados em outro 
estudo japonês). 

Kumpulainem et al. 
1985 [23] 
Finlândia 

Ensaio clínico randomizado 
Crianças termo, AIG, Apgar >8, sem evidências de doenças até o 3º 
dia de vida, filhos de mães saudáveis, não-fumantes, sem 
complicações na gestação ou no parto. As crianças foram 
acompanhadas por 6 meses, e as mães incentivadas a amamentar 
exclusivamente. 
Sangue de cordão (n=200/ LM: n=67/ FI: n=32) 
2 meses 
LM (10,1 ± 0,3 mcg Se/L) 
FI (2,5 – 6,5 mcg Se/L) 
4 meses 
LM (10,3 ± 0,6 mcg Se/L) 
FI (2,5 – 6,5 mcg Se/L) 
6 meses 
LM (7,2 ± 2,5 mcg Se/L) 

FI (2,5 – 6,5 mcg Se/L) 
Parte dos valores expressos em gráficos (valores estimados pelo 
WebPlotDigitizer online). 

 
 
 
 
 
 
41 (6)ab 

 
44 (1,4) 
31 (2)b 

 
49,5 (1,5) 
32 (4) 
 
53,6 (6)a 

33 (3) 

Soro em mcg/L (ETAAS) 

Alfthan et al. 
1986 [24] 
Finlândia 

Coorte 
Crianças nascidas termo foram acompanhadas bimestralmente 
(n=14). 
1 mês 
3 meses 
5 meses  
7 meses  
9 meses 
11 meses 
Médias de soro/plasma foram expressos em gráficos (valores estimados 
pelo WebPlotDigitizer online). 

 
 
 
51,7/ 111 (14)/ 1,46 (0,28)a 

49 
46,2 
45,6 
43,9/ 82 (8,3)/ 1,8 (0,4)a 

36,8 

Soro/plasma em mcg/L 
(ETAAS) 
Eritrócito em mcg/L 
(fluorimetria por digestão 
ácida) 
Gpx1 em UI/g Hb (método 
de Levander et al. 1983) 

Kumpulainen et al. 
1987 [25] 
Finlândia 
 

Ensaio clínico randomizado 
Crianças termo, AIG, Apgar >8, sem evidências de doenças até o 3º 
dia de vida, filhos de mães saudáveis, não-fumantes, sem 
complicações na gestação ou no parto. As crianças foram 
acompanhadas por 6 meses, e as mães incentivadas a amamentar 
exclusivamente. 
Sangue de cordão (n=200) 
2 meses (LM n=58/ FI n=16/ FIS n=16) 
LM (10 mcg Se/L) 
FI (3 – 5 mcg Se/L) 
FIS (20 mcg Se/L) 
4 meses (LM n=51/ FI n=16/ FIS n=16) 
LM (10 mcg Se/L) 
FI (3 – 5 mcg Se/L) 

 
 
 
 
 
 
41 (8)b 

 
44 (1) 
31 (5) 
54 (9)b 

 
50 (1,5) 
31 (5) 

Soro em mcg/L (ETAAS) 
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FIS (20 mcg Se/L) 
6 meses (LM n=41/ FI n=16/ FIS n=16) 
LM (8 mcg Se/L) 
FI (3 – 5 mcg Se/L) 
FIS (20 mcg Se/L) 
9 meses (LM n=12/ FI n=16/ FIS n=16) 
LM 
FI (3 – 5 mcg Se/L) 
FIS (20 mcg Se/L) 
12 meses (LM n=3/ FI n=16/ FIS n=16) 
LM 
FI (3 – 5 mcg Se/L) 
FIS (20 mcg Se/L) 
Apesar de ser a mesma população do estudo de Kumpulainen et al, 1985, 
houve divergências no número de crianças por grupo e tempo de 
acompanhamento, sendo, portanto, apresentado os dados 
separadamente. Parte dos valores expressos em gráficos (valores 
estimados pelo WebPlotDigitizer online). Teor de selênio materno aos 9 e 
12 meses não foi apresentado. 

64,7 (3) 
 
54 (2) 
31 (5)a 

68 (12) 
 
66 (3) 
39 (3) 
68 (12) 
 
62,6 (1) 
56 (2)a 

60,5 (2) 
 

McGuire et al. 
1993 [26] 
EUA 
 

Ensaio clínico randomizado 
Crianças saudáveis, nascidas a termo, AIG, Apgar ≥ 8 no 5º minuto 
(LM n=14/ FI n=15/ FIS n=13). 
4 semanas  
LM (18,1 mcg Se/L) 
FI (5,3 mcg Se/L) 
FIS (20,2 mcg Se/L) 
8 semanas 
LM (15,5 mcg Se/L) 
FI (5,3 mcg Se/L) 
FIS (20,2 mcg Se/L) 
12 semanas 
LM (13,2 mcg Se/L) 
FI (5,3 mcg Se/L) 
FIS (20,2 mcg Se/L) 
Parte dos valores expressos em gráficos (valores estimados pelo 
WebPlotDigitizer online). 

 
 
 
 
74,5 (5)a/ 197,5 (16)de/ 2,02 (0,28)h/ 17,5 (2,1)/ 239k 

32,5 (4,5)ab/ 213 (16)f /2,24 (0,2)/ 22 (1,3)/ 99k 

62,3 (4,5)bc/ 245 (16)dg/ 2,7 (0,3)h/ 19,4 (1,7)/ 363k 

 
66,8 (4,2)/ 182(16)/ 2,15 (0,2)/ 23,1 (2,6)/ 199l 

32,2 (4,2)/ 166 (8)/ 2,12 (0,17)/ 19,6 (2,5)/ 91l 

65,8 (4,7)c/ 197,5 (14)/ 2,75 (0,16)/ 22,4 (2,6)/ 250l 

 
67,6 (4,2)/ 150 (8)e/ 1,95 (0,2)i/ 23,4 (1,5)/ 204m 

36,4 (3,9)/ 142 (12)f/ 2,1 (0,22)j/ 20,4 (2,4)/ 66m 

68,6 (4,5)/ 134 (12)g/ 2,94 (0,21)ij/ 24,7 (2,5)/ 310m 

Plasma em mcg/L 
Eritrócito em mcg/L (GC-
ECD) 
Gpx3 em nmol/L 
Gpx1 em mcmol/g Hb 
(método modificado de 
Paglia e Valentine) 
Urina em nmol/ mcmol Cr 
(GC-ECD) 

Darlow et al. 
1995 [27] 
Nova Zelândia 

Ensaio clínico randomizado 
Crianças a termo sem complicações após o nascimento, cujas mães 
optaram por não amamentar. 
Sangue de cordão (FI: n=7/ FIS: n=8) 
FI (4,6 mcg Se/L) 
FIS (17 mcg Se/L) 
1 mês (FI: n=15/ FIS: n=20) 
FI (4,6 mcg Se/L) 
FIS (17 mcg Se/L) 
3 meses (FI: n=11/ FIS: n=16) 

 
 
 
 
38,7 (2,4)a/ 395 (47)/ 120 (10)f/ 8,1 (0,7) 
40,2 (3,2)/ 411 (47)/ 132 (9)g/ 10,7 (0,5) 
 
20,5 (0,8)ab/ 316 (24)d/ 70 (6)f/ 7,9 (0,5)i 

44,2 (1,6)c/ 411 (24)e/ 92 (4)gh/ 9,1 (0,7)j 

 

Plasma em mcg/L 
Eritrócito em ng/g Hb 
(GFAAS) 
Gpx3 em UI/L 
Gpx1 em UI/g Hb 
(método Paglia e Valentine 
modificado) 
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FI (4,6 mcg Se/L) 
FIS (17 mcg Se/L) 

31,6 (4)b/ 221 (24)d/ 85 (4,5)/ 6,7 (0,7)i 

60 (4,7)c/ 498 (16)e/ 113 (4)h/ 11,2 (0,6)j 

Jochum et al. 
1995 [28] 
Alemanha 

Coorte 
Crianças nascidas a termo, pesando 2500 a 4500g, sem história de 
complicações na gestação ou no parto. 
Ao nascer (Plasma: n=128/ Gpx3: n= 115/ Gpx1: n=108) 
4 meses (Plasma: LM n=50; FI n=44/ Gpx3: LM n=50; FI n=42/ Gpx1: 
LM n= 49; FI n=41) 
LM (9,9 ± 0,5 mcg Se/L) 

FI (6,1 ± 1,9 mcg Se/L) 
 

 
 
 
40 (9)a/ 105 (28)bc/ 7,6 (1,7)de 

 
 
42 (8)/ 71 (13)b/  4,3 (0,4)d 

29 (9)a/ 64 (13)c/ 5,8 (2,1)e 

Plasma em mcg/L (HGAAS) 
Gpx3 em UI/L  
Gpx1 em UI/g Hb (método 
de Flohé/Wendel) 

Rossipal et al. 
1995 [29] 
Áustria 

Estudo transversal 
Crianças a termo (n=7) e submetidas a cirurgias eletivas em uso de FI 
(soro: n=56; Gpx1: n=14). 
Sangue de cordão 
1 mês/ 1 a 2 meses 
2 a 6 meses/ 5 a 8 meses 
7 a 12 meses/ 9 a 10 meses 
Análise transversal de crianças diferentes ao longo do tempo. Valores 
expressos em gráficos quando não é apresentado DP (valores estimados 
pelo WebPlotDigitizer online). Não houve relato de significância estatística. 

 
 
 
33 (16)/ 10,6 
20 (9)/ 8,84 
13,75/ 5,27 
38/ 6,64 

Soro em mcg/L (HGAAS) 
Gpx1 em UI/g Hb (método 
de Paglia e Valentine, 
modificado por Günzler et 
al.) 

Mengubas et al. 
1996 [12] 
Turquia 

Estudo transversal 
Crianças saudáveis de famílias de classe média em consulta de 
rotina. 
0 a 1 mês (n=16) 
1 a 11 meses (n=12) 
LM (n=15) 
FI (n=17) 
Análise transversal de crianças diferentes ao longo do tempo. Não foi 
investigado o teor de selênio no LM e na FI. Sem diferenciação por faixa 
etária de 1 a 11 meses. Não foi observada diferença estatística entre os 
grupos. 

 
 
 
36 (4)/ 68 (7) 
32 (4)/ 54 (6)/ 248 (13) 
32 (4)/ 53 (7)/ 249 (17)  
33 (4)/ 56 (6)/ 244 (11) 

Plasma em mcg/L 
Eritrócito em ng/g Hb 
Cabelo em ng/g 
(HGAAS) 

Tsukahara et al. 
1996 [30] 
Japão 

Estudo transversal 
Crianças saudáveis, nascidas a termo, em consulta de rotina. Não 
apresentavam alterações do trato urinário avaliado por 
ultrassonografia e análise de urina normal. 
1 semana (n=10) 
1 mês (n=25) 
4 meses (n=14) 
7 meses (n=8) 
Análise transversal de crianças diferentes ao longo do tempo. Análise 
estatística realizada para comparar termo e pretermo apenas. 

 
 
 
 
39,6 (4,7) 
63,3 (6,5) 
47,5 (5,1) 
42,8 (8) 

Urina em ng/mg Cr 
(fluorimetria) 

Daniels et al. 
1996, 1997, 1998 
[31–33] 
Austrália 

Ensaio clínico randomizado 
Crianças a termo selecionadas para o grupo controle 
0 a 5 dias (Plasma: n=46/Eritrócito e Gpx1: n=43) 
LM (16 mcg Se/L) (n=23) 

 
 
33 (2)/ 532(22)/ 1,23 (0,06) 
31 (2,5)a/ 537 (36)/ 1,18 (0,06) 

Plasma em mcg/L (ETAAS) 
Eritrócito em ng/g Hb 
(GFAAS) 
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FI (2,9-9,5 mcg Se/L) (n=8) 
6 semanas (n=31) 
LM (16 mcg Se/L) (n=23) 
FI (2,9-9,5 mcg Se/L) (n=8) 

40 (4)b/ 529 (32)/ 1,5 (0,21) 
45 (2,4)/ 487(27)/ 1,27 (0,07) 
49 (3)ac/ 504 (31)/ 1,28 (0,1) 
32 (3,8)bc/ 435 (54)/ 1,2 (0,06) 

Gpx1 em UI/g Hb (método 
de Flohé/Wendel) 

Daniels et al. 
2000 [34] 
Austrália 

Estudo transversal 
Crianças saudáveis a termo selecionadas para grupo controle 
(Plasma n=45/ Eritrócito n=39/ Gpx1 n=36) 
Sangue de cordão 
5 dias 
 

 
 
 
50 (11)a/ 597 (151)/ 1,24 (0,3) 
32 (10)a/ 487 (27)/ 1,26 (0,39) 

Plasma em mcg/L (ETAAS) 
Eritrócito em ng/g Hb 
(GFAAS) 
Gpx1 em UI/g Hb ( 

Sievers et al. 
2001 [35] 
Alemanha 

Coorte 
Crianças saudáveis nascidas a termo. 
1 mês (n=10) 
LM 
FI 
4 meses (n=13): IAC 
LM 
FI 
12 meses (n=11) 
LM 
FI 
Parte dos valores expressos em gráficos (valores estimados pelo 
WebPlotDigitizer online). LM ou FI exclusivo por 4 a 6 meses, com IAC na 
seguinte ordem: vegetais, carnes, frutas e cereais até os 10 meses. Não 
houve diferença estatística entre os grupos.  

 
 
 
45,2 [32,1-65,9] 
32,4 [24-50] 
 
45,6 [27,1-65,1] 
31,5 [24-47] 
 
56,2 [35,4-72,6] 
44,5 [41-59] 

Plasma em mcg/L (ICP-MS) 

Muntau et al. 
2002 [9] 
Alemanha 

Estudo transversal 
Crianças saudáveis em consulta de rotina ou pré-operatório de 
cirurgia eletiva (n=166). 
< 1 mês 
1 a 2 meses 
2 a 4 meses 
4 a 12 meses  
Análise transversal de crianças diferentes ao longo do tempo. A 
alimentação não foi analisada, no entanto foi considerado o IAC aos 4 
meses. 

 
 
 
50,5 [15,8-79]a 

41,9 [14,2-101] 
34,7 [5,5-65,6]ab 

49 [5,5-100]b 

Soro em mcg/L (ETAAS) 

Strambi et al. 
2004 [36] 
Itália 

Coorte 
Crianças nascidas a termo, AIG (n=129). 
1 semana 
2 semanas 
3 semanas 
4 semanas 
Alimentação foi avaliada, porém os dados foram mostrados como média 
mensal para comparação entre os grupos. Não houve diferença estatística 
ao longo do tempo. 

 
 
32,9 (19,3)/ 73,6 (22,6) 
35,3 (17)/ 77,2 (24,1) 
38,8 (24,8)/ 71,5 (18) 
31,3 (14)/ 83,8 (19,6) 

Plasma em mcg/L 
Eritrócito em mcg/L 
(GFAAS) 
 

Loui et al. 
2008 [37] 

Caso-controle  
 

Soro em mcg/L 
Eritrócito em mcg/g Hb 
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Venezuela Grupo controle de crianças saudáveis nascidas a termo, AIG (n=55) 
em LM (42 mcg ± 10,8 Se/L). 
1 a 3 dias 
2 semanas 
4 semanas 
8 semanas 
16 semanas 
Não foi realizada análise estatística no grupo controle. 

 
140 (25)/ 2300 (900)/ 5,1 (1,1) 
155 (26)/ 3200 (1000)/ 6,3 (1,6) 
142 (40)/ 3000 (1400)/ 6,3 (2,2) 
120 (30)/ 2100 (700)/ 7,2 (2,7) 
141 (39)/ 1200 (500)/ 5,0 (2,0) 

Gpx1 em UI/g Hb 
(INAA/ICP-MS) 
 
 

Daniels et al.  
2008 [38] 
Austrália 

Ensaio clínico randomizado 
Crianças saudáveis nascidas a termo, AIG. 
3 – 5 dias  
LM (11 mcg Se/L) (n=50/44/46/45/56) 
FI (6 mcg Se/L) (n=29/ 31/ 32/32/39) 
FIS (15 mcg Se/L) (n=28/ 28/ 33/29/38) 
16 semanas 
LM (11 mcg Se/L) (n=50/44/46/45/56) 
 
FI (6 mcg Se/L) (n=29/ 31/ 32/32/39) 
 
FIS (15 mcg Se/L) (n=28/ 28/ 33/29/38) 
 

 
 
 
27,6a/ 608(5)g/ 1245 (99)/ 0,89 (0,07)o/ 120 (29)r 

23,7b/ 629(49)h/ 1125 (55)k/ 1,1(0,16)p/ 101(39)r 

25,3c/ 513,5(34)i/ 987(48)l/ 0,82(0,06)q/ 112(55) 
 
47,4(2,4)ade/ 371(1,6)g/ 1104 (48)m/ 0,59 (0,05)o/ 118 (49)st 

35,5(2,4)bdf/ 332(18)hj/ 931 (28)kmn/ 0,57 (0,03)p/ 77 (58)su 

62,4(3,9)cef/ 395(20)ij/ 1128 (33)ln/ 0,69 (0,04)q/ 321 (64)tu 

Plasma em mcg/L 
Eritrócito em ng/g Hb 
(GFAAS) 
Gpx3 em mcmol/L 
Gpx1 em UI/g Hb 
(método de Flohé/Wendel) 
Urina em nmol/mcmol Cr 
(ICP-MS) 

Nassi et al. 
2009 [39] 
Itália 

Caso-controle 
Grupo controle de crianças saudáveis nascidas a termo e AIG (n=30) 
em LM. 
2 dias 
50 dias 
100 dias 
Análise estatística foi realizada apenas para comparar as crianças 
pretermo e termo, não sendo realizada no grupo controle. 

 
 
 
33,3 (3,6)/ 557 (69)/ 8,35 (0,59) 
33,4 (3,6)/ 655 (58)/ 8,64 (0,79) 
32,3 (3,9)/ 653 (51)/ 8,57 (0,72) 

Plasma em mcg/L  
Eritrócito em ng/g 
Gpx1 em UI/g Hb 
(GFAAS) 

Sakamoto et al. 
2012 [40] 
Japão 

Coorte 
Crianças saudáveis a termo (n=16). 
Sangue de cordão 
3 meses 
15 crianças estavam em LM exclusivo e apenas uma em LM 
predominante com uso de FI como complemento.  

 
 
280 [259-306]a 

207 [194-226]a 

Eritrócito em ng/g (ICP-MS) 

DP: desvio-padrão; IQR: intervalo interquartil; p: percentil; FI: fórmula infantil; INAA: análise instrumental por ativação com nêutrons; AAS: espectrometria de absorção 

atômica; LM: leite materno; Se: selênio; IAC: introdução da alimentação complementar; ETAAS: espectrometria de absorção atômica com atomização eletrotérmica; AIG: peso 

adequado para a idade gestacional; Gpx1: atividade da glutationa peroxidase eritrocitária; FIS: fórmula infantil suplementada; GC-ECD: cromatografia gasosa com detector de 

captura de elétrons; HGAAS: espectrometria de absorção atômica com geração de hidretos; Cr: creatinina; GFAAS: espectrometria de absorção atômica com forno de grafite; 

ICP-MS: espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado. Diferenças estatísticas (p<0,05) estão indicadas por letras. 
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Em seis estudos foi observada diminuição do selênio sérico/plasmático 

até os 4 meses [9,19,22,34,37], seguida de aumento [9,19,22,37] com a 

alimentação complementar iniciada aos 3 meses. No estudo da Áustria, a 

diminuição do selênio sérico ocorreu até os seis meses, quando foi iniciada a 

introdução alimentar [29]. Em dois estudos [23,35], nos quais as crianças 

estavam em aleitamento materno, o selênio sérico/plasmático se manteve 

constante até os 4 meses, ocorrendo aumento após.  No estudo feito no Japão 

em 1984 [21], não houve diferenciação quanto à idade nos primeiros 6 meses, 

portanto não é possível afirmar que não houve redução neste período. Apenas 

no estudo mais recente da Austrália [38], houve aumento dos níveis de selênio 

plasmático nos primeiros 4 meses das crianças em aleitamento materno 

exclusivo. Em três estudos europeus [28,36,39], os valores de selênio se 

mantiveram constantes nos primeiros 4 meses.  

Em dois estudos, na Finlândia [24] e na Turquia [12], houve redução do 

selênio plasmático ao longo do primeiro ano de vida. Na Finlândia, esta redução 

foi relacionada com a redução da ingestão de selênio pela população com a 

redução do teor de selênio nos grãos (p<0,001) [24]. No estudo de Ankara, não 

foi possível identificar o porquê da tendência de redução ao longo do tempo, pois 

não foram investigados teor de selênio no leite materno e na fórmula. Segundo 

outro estudo, o estado nutricional dos habitantes de Ankara pode ser 

considerado adequado [41].  

Os valores de selênio sérico/plasmático encontravam-se mais baixos nos 

estudos da Turquia [12] e da Itália [36,39], assim se mantendo; e bem 

aumentados em San Felipe, na Venezuela [37], onde o teor de selênio no leite 

materno também é alto (em torno de 42 mcg de Se/L).  

Como foi observada estabilidade e até aumento dos níveis de selênio 

plasmático/sérico nos primeiros 4 meses de vida, não é possível afirmar que  

Na Tabela 1, podemos observar os valores médios de selênio eritrocitário 

no primeiro ano de vida segundo o país em que foi feito o estudo. Na maioria dos 

estudos, houve redução do selênio eritrocitário com a idade [12,24,32,33,37,40] 

juntamente com o selênio plasmático [12,24,37]. Nos estudos realizados na 

Itália, houve tendência de aumento com a idade, embora os valores plasmático 
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tenham se mantido constantes [37,39]. Em apenas um estudo, não houve 

alteração do selênio eritrocitário [38], porém o período de avaliação foi muito 

curto (apenas 5 dias). 

Dois estudos avaliaram a glutationa peroxidase (Gpx 3) no plasma. Na 

Alemanha, observou-se redução significante da Gpx3 (p<0,0005), embora o 

selênio plasmático tenha se mantido constante [28,38]. Na Austrália, os valores 

da Gpx3 se mantiveram sem diferença significativa, enquanto houve aumento do 

selênio plasmático. 

Os valores de Gpx eritrocitária (Gpx1) são mostrados na Tabela 1. Em 

cinco estudos, a Gpx1 teve um comportamento semelhante ao selênio 

eritrocitário [29,34,37–39]. Na Finlândia, houve aumento da Gpx1 (p<0,01) 

apesar da redução dos selênios eritrocitário e plasmático [24]. Na Alemanha, 

houve redução da Gpx1 (p<0,0001) assim como ocorreu com a Gpx3 [28] e, na 

Áustria, observou-se associação da Gpx1 com o selênio sérico [29]. Nos estudos 

de Bedford Park, na Austrália, a Gpx1 se manteve constante, apesar da queda 

do selênio plasmático e eritrocitário [32,33]. 

O selênio urinário teve aumento no primeiro mês de vida, seguido por 

redução dos 4 aos 7 meses, no estudo feito no Japão [30]. Na Austrália, o selênio 

urinário se manteve estável nas primeiras 16 semanas [38], sendo observada 

boa correlação do selênio urinário com o plasmático (r=0,64; p<0,001). 

O selênio no cabelo foi avaliado ao longo do primeiro ano de vida em dois 

estudo [12,20]. Observou-se redução até os 10 meses nas crianças da região 

norte e sul da Líbia, o que foi justificado pelo baixo teor de selênio nos alimentos. 

Em outro estudo, realizado na Turquia, o selênio no cabelo foi avaliado na faixa 

etária de 1 a 11 meses.  Não foi possível avaliar se houve tendência de queda 

no período, porém os valores foram muito mais baixos do que do estudo na Líbia 

[12]. A concentração média de selênio no cabelo de recém-nascidos tem uma 

grande variação nos estudos da literatura situando-se na faixa entre 204 (Elazig, 

Turquia) [42] e 1124 ng/g (Van, Turquia) [43]. E as médias variam de 440 ng/g 

(Beijing, China) [44], 630 ng/g (Reino Unido) [45] e 1040 ng/g (Espanha) [46].  
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Biomarcadores de selênio em crianças menores de um ano de acordo com 

a alimentação 

A busca resultou em 11 estudos que analisaram os biomarcadores de 

selênio de acordo com a alimentação em lactentes, como pode ser observado 

no diagrama de Venn (Figura 3). 

Figura 3 – Diagrama de Venn ilustrando os estudos que analisaram os 
biomarcadores de selênio de acordo com a alimentação em lactentes 
 

 

Os estudos estão representados pelos números da referência bibliográfica. Se: selênio; Gpx: 

glutationa peroxidase. 

Desde 2005, a European Society of Gastroenterology, Hepatology and 

Nutrition (ESPGHAN) recomenda a fortificação das fórmulas infantis. Porém, 

apenas em 2015,  Food and Drug Agency (FDA) publicou sua determinação final, 

com a obrigatoriedade de 13 a 46 mcg Se/L [16]. Antes da padronização quanto 

à fortificação das fórmulas infantis, a quantidade de selênio variava de acordo 

com a fonte proteica usada na fabricação [47]. Neste período, foram realizados 

estudos para comparar o efeito das fórmulas infantis com e sem suplementação 

(2 a 9,5 mcg de Se/L), e do leite materno, sobre os biomarcadores de selênio, 

como pode ser observado na Tabela 1.  

Na Finlândia, observou-se uma redução significativa dos níveis de selênio 

sérico nos primeiros dois meses de vida (p=0,06), seguido por um platô após a 
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introdução alimentar com 3,5 meses de vida. Na Alemanha, esta redução foi 

observada aos 4 meses (p=0,0001) e na Nova Zelândia, já no primeiro mês 

(p=0,0002). Em Bedford Park, na Austrália, e na Turquia, observou-se uma 

tendência de queda. No Japão e nos EUA, onde o consumo de selênio é mais 

alto, os valores praticamente se mantiveram nos primeiros 4 meses. Apenas em 

Adelaide, na Austrália, onde os valores iniciais de selênio plasmático foram mais 

baixos, houve aumento dos níveis selênio nos primeiros 4 meses (p<0,001).  

As crianças em aleitamento materno mantiveram os níveis de selênio 

plasmático/sérico antes da introdução alimentar, exceto na Austrália, onde os 

níveis de selênio plasmático ao nascimento eram mais baixos. Em Bedford Park, 

houve tendência de aumento nas primeiras 6 semanas e, em Adelaide, aumento 

significativo nos primeiros 4 meses (p<0,001). 

Todas as crianças em uso de fórmula infantil suplementada (15 a 20 mcg 

de Se/L) com selenito de sódio [25–27] ou selenato de sódio [38] tiveram 

aumento dos níveis de selênio plasmático/sérico.  

Os valores de selênio plasmático/sérico foram maiores nas crianças em 

uso de fórmula suplementada, seguidos pelo aleitamento materno e, por último, 

pela fórmula infantil sem suplementação. Foi observada diferença 

estatisticamente significante nos estudos do Japão, EUA, Nova Zelândia, 

Alemanha (Kiel) e Austrália (Adelaide). 

No estudo japonês, o teor de selênio no leite materno era em torno de 20 

mcg/L, semelhante ao da fórmula infantil (18 mcg/L), porém os valores de selênio 

plasmático foram maiores nas crianças em aleitamento materno, possivelmente 

devido à melhor biodisponibilidade no leite materno [22]. No leite materno, o 

selênio aparece principalmente como glutationa peroxidase, seguido por 

selenocistamina, selenocistina e selenometionina [13], enquanto que na formula 

infantil não suplementada, o selênio é oriundo do leite de vaca. 

A alimentação complementar parece ter contribuído para o aumento dos 

valores séricos de selênio após sua introdução no Japão, na Finlândia e em Kiel, 

na Alemanha.  
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Em geral, houve redução significante do selênio eritrocitário nos primeiros 

meses de vida, mesmo em crianças em uso de fórmula infantil suplementada (15 

– 20 mcg Se/L). Em Bedford Park (Austrália) e na Turquia, houve apenas 

tendência de queda. Já, na Nova Zelândia, as crianças em uso de fórmula 

suplementadas com 17 mcg Se/L, apresentaram aumento significante do selênio  

Apenas quatro estudos avaliaram a atividade da Gpx3 (plasmática). 

Houve tendência de a Gpx3 seguir o comportamento do selênio plasmático. No 

entanto, essa tendência ficou evidente apenas quando havia suficiência de 

selênio plasmático. Em Adelaide, na Austrália, só houve aumento da Gpx3 

quando os níveis plasmáticos já se encontravam altos (nas crianças em uso de 

fórmula infantil suplementada), havendo redução quando os níveis ainda 

estavam muito baixos (nas crianças em uso de fórmula infantil não 

suplementada).  

A atividade da Gpx1 se manteve constante apesar da diminuição do 

selênio eritrocitário em Illinois (EUA), onde os valores plasmáticos eram mais 

altos (garantindo estoque de selênio). No entanto, a Gpx1 teve um 

comportamento semelhante ao selênio eritrocitário nos estudos da Nova 

Zelândia e Austrália. Na Alemanha, não foi mensurado o selênio eritrocitário e 

as atividades da Gpx1 e da Gpx3 diminuíram em ambos os grupos. 

A Gpx1, Gpx3 e eritrócitos tem menor prioridade sobre a incorporação do 

selênio consumido nas selenoproteínas, o que justificaria os achados 

encontrados [48].  

O selênio na urina foi avaliado em dois estudos. Nos EUA, observou-se 

correlação do selênio excretado com a quantidade ingerida, sendo o selênio 

urinário maior nas crianças recebendo fórmula infantil suplementada, seguidos 

pelas em aleitamento materno, e, por último, naquelas em uso de fórmula não 

suplementada. Na Austrália, houve diminuição do selênio na urina das crianças 

em aleitamento materno e fórmula infantil não suplementada, enquanto houve 

aumento nas crianças recebendo fórmula infantil suplementada. Resultado 

semelhante à atividade da Gpx3 neste estudo. Em resumo, o selênio na urina 

refletiu o ingerido, o que condiz com o fato do selênio urinário ser uma das formas 

de excreção de selênio [8]. 
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Biomarcadores de selênio em crianças menores de seis meses em 

aleitamento materno exclusivo de mães suplementadas ou não 

O colostro tem um alto teor de selênio que diminui à medida que a 

lactação progride. Além disso, o teor de selênio no leite maduro varia 

amplamente desde valores tão baixos quanto 2,6 mcg/L na região de Keshan, 

na China, até 15 a 22 mcg/L nos EUA e Japão, e tão alto quanto 49 a 90 na 

Venezuela [13,49]. 

Três estudos avaliaram os efeitos da suplementação materna com selênio 

durante a lactação (Figura 4) sobre o teor de selênio no leite materno, a ingestão 

de selênio pelos lactentes e sobre os biomarcadores de selênio na criança. 

Destes, dois estudos avaliaram os níveis maternos de selênio sérico/plasmático 

(Tabela 2). 

Figura 4 – Diagrama de Venn ilustrando os estudos que avaliaram os 
efeitos da suplementação materna com selênio 

 

Os estudos estão representados pelos números da referência bibliográfica. Se: selênio; Gpx: 

glutationa peroxidase. 
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Tabela 2 – Características dos estudos descrevendo os biomarcadores de selênio em crianças menores de 6 meses em 
aleitamento materno exclusivo de mães suplementadas ou não 

Referência, país Desenho do estudo/Características da amostra – Alimentação / 
Limitações 

Média (DP), mediana [IQR] Amostra biológica 
(método laboratorial) 

Kumpulainem et al. 
1985 [23] 
Finlândia 

Ensaio clínico randomizado 
Crianças termo, AIG, Apgar >8, sem evidências de doenças até o 3º 
dia de vida, filhos de mães saudáveis, não-fumantes, sem 
complicações na gestação ou no parto. As crianças foram 
acompanhadas por 6 meses, e as mães incentivadas a amamentar 
exclusivamente. 
Sangue de cordão (n=200) 
LM (11 ± 2 mcg Se/L) 
Selenito (11,5 mcg Se/L)  
SeY (11,4 mcg Se/L)  
2 meses (n=167) 
LM (10,1 ± 0,3 mcg Se/L)a  
Selenito (11,3 ± 0,5 mcg Se/L)ab 

SeY (14,2 ± 1 mcg Se/L)b 

4 meses (n=140) 
LM (10,3 ± 0,6 mcg Se/L) 
Selenito (10,8 ± 0,6 mcg Se/L) 
SeY (13,5 ± 1,7 mcg Se/L) 
6 meses (n=116) 
LM (7,2 ± 2,5 mcg Se/L – 7,7 ± 2,2 mcg Se/dia) 

Selenito (10,5 ± 0,5 mcg Se/L – 11,5 ± 4,1 mcg Se/dia) 
SeY (13,5 ± 1,2 mcg Se/L – 8,9 ± 2,2 mcg Se/dia) 
As mães foram suplementadas com 100 mcg de selênio na forma de 
selenito de sódio (selenito) ou levedura enriquecia com selênio (SeY). 
Parte dos valores expressos em gráficos (valores estimados pelo 
WebPlotDigitizer online). 

 
 
 
 
 
 
41 (6)/ 56 (4)* 

 
 
 
 
44 (1,4)c/ 76,8 (2,4)*i 

51 (1,3)cd/ 98,8 (2,6)*ij 

59,7 (2,1)d/ 125,7 (4,9)*j 

 
49,5 (1,5)e/ 88,4 (2,3)*k 

56,5 (1,5)ef/ 109,5 (3,7)*kl 

73,8 (3,5)f/ 141,6 (6,3)*l 

 
53,6 (6)g/ 93,8 (2,4)*m 

67 (2)gh/ 115 (3,7)*mn 

84,5 (3,5)h/ 141,4 (5,4)*n 

Soro em mcg/L (ETAAS) 

McGuire et al. 
1993 [26] 
EUA 
 

Ensaio clínico randomizado 
Crianças saudáveis, nascidas a termo, AIG, Apgar ≥ 8 no 5º minuto 
(LM n=14/ SeM n=8/ SeY n=9). 
4 semanas  
LM (18,1 mcg Se/L – 12,5 ± 0,8 mcg Se/dia) 
SeM (16,1 mcg Se/L – 9,6 ± 1,1 mcg Se/dia) 
SeY (16,7 mcg Se/L – 12 ± 1,3 mcg Se/dia) 
8 semanas 
LM (15,5 mcg Se/L – 11,1 ± 0,8 mcg Se/dia) 
SeM (19,9 mcg Se/L – 14 ± 1,1 mcg Se/dia) 
SeY (17,7 mcg Se/L – 11,2 ± 1,2 mcg Se/dia) 
12 semanas 
LM (13,2 mcg Se/L – 9,6 ± 0,8 mcg Se/dia) 
SeM (10,5 mcg Se/L – 7,2 ± 0,5 mcg Se/dia) 

 
 
 
 
74,5 (5)/ 197,5 (16)c/ 2,02 (0,28)/ 17,5 (2,1)/ 239 

71,6 (7,4)a/ 253 (20)/ 2,47 (0,23)/ 17,7 (0,1)/ 288 
65,2 (7,1)b/ 197 (20)/ 2,34 (0,25)/ 16,4 (0,1)/211 
 
66,8 (4,2)/ 182(16)/ 2,15 (0,2)/ 23,1 (2,6)/ 199 

99,8 (7,1)a/ 253 (16)/ 2,05 (0,18)/ 17 (0,1)/ 295 
83,5 (6,3)b/ 197 (16)/ 2,32 (0,18)/ 17,8 (0,2)/ 254 
 
67,6 (4,2)/ 150 (8)c/ 1,95 (0,2)/ 23,4 (1,5)/ 204 

99,8 (7,1)/ 253 (16)/ 2,43 (0,23)/ 13,5 (0,2)/ 322 

Plasma em mcg/L 
Eritrócito em mcg/L (GC-
ECD) 
Gpx3 em nmol/L 
Gpx1 em mcmol/g Hb 
(método modificado de 
Paglia e Valentine) 
Urina em nmol/ mcmol Cr 
(GC-ECD) 
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SeY (14,3 mcg Se/L – 9,4 ± 1,7 mcg Se/dia) 
As mães foram suplementadas com 200 mcg de selênio na forma de 
selenometionina (SeM) ou levedura enriquecia com selênio (SeY). Parte 
dos valores expressos em gráficos (valores  
estimados pelo WebPlotDigitizer online). 

89,8 (4,7)/ 213 (16)/ 2,42 (0,25)/ 15,6 (0,1)/ 219 

Trafikowska et al. 
1998 [49] 
Polônia 
 

Ensaio clínico 
Crianças nascidas a termo, com média de peso de nascimento de 3,4 
kg, em amamentação exclusiva, e crescimento adequado; e mães 
saudáveis (19 a 35 anos de idade), onívoras e de classe média, que 
não tiveram complicações na gestação e no parto.  
(LM n=13/ Selenito n=30/ SeY n=24) 
3 a 5 semanas 
LM (8,1 ± 2,6 mcg Se/L – 5,6 ± 2,1 mcg Se/dia) 
Selenito (8,9 ± 2,8 mcg Se/L – 6 ± 2,6 mcg Se/dia)a 

SeY (8,9 ± 2,8 mcg Se/L – 6,2 ± 2,8 mcg Se/dia)b 

2 meses ± 1 semana 
LM (8,1 ± 2,6 mcg Se/L – 5,9 ± 2,6 mcg Se/dia) 
Selenito (13,6 ± 5,3 mcg Se/L – 11,4 ± 3,6 mcg Se/dia)a 

SeY (15,9 ± 2,8 mcg Se/L – 12,8 ± 3,5 mcg Se/dia)b 

3 meses ± 1 semana 
LM (8,1 ± 2,6 mcg Se/L – 7,9 ± 2,4 mcg Se/dia) 
Selenito (13,8 ± 3,5 mcg Se/L – 12,7 ± 4,1 mcg Se/dia) 
SeY (15 ± 4,1 mcg Se/L – 13 ± 5 mcg Se/dia) 
4 meses ± 1 semana 
LM (7 ± 2,5 mcg Se/L – 5,5 ± 1,6 mcg Se/dia) 
Selenito (15,3 ± 3,4 mcg Se/L – 13,9 ± 2,6 mcg Se/dia) 
SeY (14,4 ± 6,4 mcg Se/L – 13,1 ± 4,4 mcg Se/dia) 
As mães foram suplementadas com 200 mcg de selênio na forma de 
selenito de sódio (selenito) ou levedura enriquecia com selênio (SeY). 
Parte dos valores expressos em gráficos (estimados pelo WebPlotDigitizer 
online). 

 
 
 
 
 
 
 
 
30,9 (10,7)/ 151 (32)f/ 13 (3,5)g/ 50,4-54,9* 
39,5 (15,4)c/ 148 (30)h/ 12,4 (2,9)i/ 53,2 (14)*k 

37,7 (17,8)d/ 144 (47,1)/ 12,3 (2,9)j/ 53,2 (14)*l 

 
50,4-54,9* 
87,1 (21)*k 

101,2 (34)*l 

 
50,4-54,9* 
105,5 (21)* 
127,2 (21)* 
 
33,4 (11)e/ 124 (32)f/ 10,6 (2,3)g/ 50,4-54,9* 
65,9 (18,4)ce/ 188 (34)h/ 17,6 (4,4)i/ 102,7 (15)* 
86,8 (29,5)de/ 169 (71,1)/ 16,3 (4,3)j/ 117,5 (29)* 

Plasma em mcg/L 
(Fluorimetria) 
Gpx3 em U/L 
Gpx1 em U/g Hb 
(método de Paglia e 
Valentine) 

DP: desvio-padrão; IQR: intervalo interquartil; AIG: peso adequado para a idade gestacional; LM: leite materno; SeY: leite materno de mães suplementadas com levedura 

enriquecida com selênio; ETAAS: espectrometria de absorção atômica com atomização eletrotérmica; SeM: leite materno de mães suplementadas com selenometionina; GC-

ECD: cromatografia gasosa com detector de captura de elétrons; Gpx1: atividade da glutationa peroxidase eritrocitária; Gpx3: atividade da glutationa peroxidase plasmática; 

Cr: creatinina. *Selênio sérico/plasmático materno. Diferenças estatísticas (p<0,05) estão indicadas por letras. 

 

 



 

Em Illinois (EUA), observou-se redução significante do teor de selênio no leite 

materno das mães não suplementadas (p<0,05). A suplementação diária com 200 

mcg aumentou o teor de selênio no leite materno nas primeiras semanas, porém 

também reduziu na 12ª semana. No entanto, o consumo de selênio destas mães era 

de 100 mcg/dia, suficiente para manter a o teor de selênio adequado no leite materno. 

No estudo finlandês, as mães foram suplementadas com 100 mcg de 

selênio/dia. Os valores de selênio do leite materno de mães suplementadas com 

levedura foram maiores do que com selenito de sódio (p<0,02), e com selenito do que 

sem suplementação (p<0,03). O selênio do leite de mães suplementadas com 

levedura foi maior no período estudado em relação às suplementadas com selenito 

de sódio ou sem suplementação (p<0,05). No leite de mães suplementadas com 

levedura foi observado um platô do segundo ao sexto mês de 13 a 14 mcg/L. No leite 

de mães não suplementadas, houve redução significante do quarto ao sexto mês 

(p=0,006) [23]. Houve forte correlação do selênio sérico materno com o teor de selênio 

no leite (r=0,84, p<0,0001). 

A amamentação consome de 8 a 15 mcg de selênio diariamente para manter 

concentrações de 10 a 20 mcg/L de selênio no leite materno. A ingestão de selênio 

na Finlândia parece estar atrelada à origem dos grãos consumidos. Em 1976, quando 

eram consumidos apenas grãos de produção local, estimava-se baixa ingestão de 

selênio (média de 30 mcg/dia), resultando em queda da média de selênio no leite 

materno de 10,7 para 5,8 mcg/L nos primeiros três meses. Já em 1980, com a 

importação dos grãos americanos, houve aumento do consumo de selênio para 50 

mcg/dia, resultando em redução pequena do teor médio de selênio no leite materno 

(de 11,8 a 10 mcg/L) aos três meses [50].  No estudo apresentado na Tabela 2, já em 

1981, devido à nova importação de trigo e centeio, estima-se o aumento do consumo 

de selênio para 75 mcg/dia [23], 

Na Polônia, o teor de selênio no leite materno foi praticamente constante nos 

primeiros três meses, e menor do que nos demais países. No período do estudo, 

estimava-se consumo de menos de 40 mcg de selênio/dia. Em relação às mães não 

suplementadas, houve aumento significante do teor de selênio no leite de mães 

suplementadas com selenito de sódio (p<0,01) e com levedura (p<0,0001). O teor de 
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selênio aumentou no primeiro mês de início da suplementação, seguido por um platô 

de 14 a 16 mcg/L de selênio. 

As diferenças de concentrações de selênio no leite materno dependem da 

região geográfica e possivelmente decorre da quantidade de selênio ingerida pela 

nutriz e pelo seu estado nutricional relativo ao selênio [51]. Aventa-se que a diminuição 

gradual do selênio no leite materno, ao longo dos meses, seja um fenômeno fisiológico 

que ocorre em mães com níveis adequados ou aumentados de selênio sérico. 

Enquanto a queda abrupta do selênio no leite materno parece estar associada à 

ingestão materna inadequada. No entanto, em alguns casos, a suplementação de 

selênio manteve o teor de selênio no leite materno nos  

A ingestão de selênio das crianças em Illinois (EUA) teve redução significante 

ao longo das 12 semanas (p<0,05). As crianças de mães suplementadas com 

selenometionina tiveram maior ingestão de selênio na 8ª semana, mas mantiveram 

até a 12ª semana. Na Finlândia, foi observada média correlação da ingestão de 

selênio das crianças com as suas concentrações de selênio sérico (r=0,55, p<0,001). 

Na Polônia, a ingestão de selênio se manteve constante nas crianças de mães não 

suplementadas. Houve aumento significante da ingestão de selênio nas crianças de 

mães suplementadas no primeiro mês (p<0,0001), seguido por um platô de 11,3 a 

12,8 mcg/dia. Ao final dos três meses de suplementação, houve incremento de 127% 

com a suplementação de selenito de sódio e de 107% com levedura. 

Nos três estudos, não houve redução dos níveis de selênio plasmático/sérico 

nos primeiros 3 a 6 meses de vida. Em Illinois (EUA), observou-se aumento dos níveis 

de selênio plasmático nas crianças de mães suplementadas, sendo estes níveis 

maiores do que das crianças de mães não suplementadas. As crianças de mães não 

suplementadas, praticamente mantiveram os níveis plasmáticos ao longo das 

semanas. 

Na Finlândia, os valores de selênio sérico das crianças cujas mães foram 

suplementadas com levedura foram maiores do que com selenito (p<0,001), e com 

selenito maior do que sem suplementação (p<0,03). Não foi observada diminuição do 

selênio sérico em nenhum grupo de crianças amamentadas exclusivamente em 

aleitamento materno, apesar da redução do selênio no leite materno. 
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Na Polônia, o selênio plasmático das crianças de mães não suplementadas se 

manteve constante, enquanto houve aumento de 65% nas crianças de mães 

suplementadas com selenito de sódio (p<0,001) e de 128%, nas suplementadas com 

levedura (p<0,0001). Houve correlação positiva significante entre a ingestão de 

selênio e o selênio plasmático da criança [49]. 

Em Illinois (EUA), as crianças cujas mães foram suplementadas mantiveram os 

níveis de selênio eritrocitário, enquanto as crianças cujas mães não foram 

suplementadas apresentaram queda destes níveis. A suplementação parece ter 

prevenido a queda do selênio eritrocitário considerando que a meia-vida do eritrócito 

na primeira infância é de 90 dias [26]. Isto refletiu na diminuição da atividade da Gpx1 

nas crianças de mães não suplementadas e no aumento, quando as mães eram 

suplementadas. Não houve diferença marcante da Gpx3 ao longo do tempo. 

Na Polônia, a atividade da GPx1 aumentou apenas nas crianças de mães 

suplementadas (p<0,02), e foi observado aumento significante da atividade da Gpx3 

nas crianças de mães suplementadas com selenito de sódio (p<0,005).  

Em linhas gerais, a Gpx3 apresentou variabilidade semelhante à do selênio 

plasmático e a Gpx1 à do selênio eritrocitário. As Gpx1 e Gpx3 aumentaram em 

crianças amamentadas por mães suplementadas. 

Níveis de selênio sérico/plasmático de mães suplementadas ou não 

Nos dois estudos avaliados, a suplementação com levedura aumentou mais 

rapidamente os níveis de selênio sérico/plasmático materno do que o selenito de 

sódio. A selenometionina é a forma de selênio predominante na levedura com selênio, 

e tem maior biodisponibilidade do que as fontes inorgânicas de selênio [52]. 

Na Finlândia, houve tendência de aumento dos níveis de selênio sérico em 

todas as mães, suplementadas ou não (Tabela 2). Houve boa correlação com o 

selênio sérico das crianças (r=0,75, n=292, p<0,0001) do nascimento aos 6 meses. 

Foi observada diferença estatisticamente significante entre os níveis de selênio das 

mães não suplementadas, das suplementadas com selenito de sódio (p<0,02) e com 

levedura (p<0,001).  O aumento do consumo de selênio em 1981 na Finlândia (para 

75 mcg/dia) explicaria o aumento dos valores séricos de selênio mesmo em mães não 

suplementadas.  
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Na Polônia, os níveis de selênio plasmático materno se mantiveram 

constantemente baixos em mães não suplementadas. Foi observado aumento do 

selênio plasmático no primeiro mês de suplementação, seguido por um platô, sendo 

maior os níveis de selênio plasmático das mães suplementadas com levedura após 2 

meses. Houve correlação positiva significante entre o selênio plasmático materno e o 

selênio no leite e no plasma da criança, porém a magnitude da correlação não foi 

relatada no estudo [49]. 

A ingestão materna de selênio de 50 a 75 mcg/dia (perto do limite inferior para 

adultos) durante a lactação parece suprir as necessidades da criança e da mãe neste 

período [51]. Deve-se considerar a suplementação, quando há menores quantidades 

de ingestão de selênio e, principalmente, se a baixa ingestão ocorre desde a gestação, 

quando as necessidades de selênio podem aumentar de 10 a 23 mcg/dia [53].  

Limitações do estudo 

Os estudos incluídos foram realizados em diferentes regiões geográficas, onde 

há variação da concentração no solo e consumo de selênio, o que dificulta a 

interpretação e a comparação dos resultados. Na presente revisão, não foram 

utilizados critérios de exclusão quanto à qualidade metodológica devido à 

heterogeneidade dos estudos. Além disso, a comparabilidade dos resultados foi 

prejudicada pelas diferenças metodológicas para seleção dos grupos controle, cujos 

critérios de escolha nem sempre foram informados. Ainda, os diferentes métodos de 

análise laboratoriais dificultaram a comparação entre os grupos, permitindo, com 

frequência, apenas a avaliação ao longo do tempo dentro de cada estudo. Por fim, a 

falta de informações quanto ao estado nutricional relativo ao selênio nas mães desde 

a gestação dificultou a interpretação dos resultados quanto à sua influência sobre a 

variabilidade dos marcadores de longo prazo. Devido às limitações citadas, não é 

possível estabelecer, a partir desta revisão, valores de referência de selênio para os 

lactentes. 

Conclusões 

Os estudos analisados nesta revisão apontam que a variabilidade dos 

marcadores do estado nutricional relativo ao selênio no primeiro ano de vida está 
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associada à ingestão/suplementação materna de selênio e ao teor de selênio na 

alimentação do lactente, seja fórmula infantil ou leite materno.  

Geralmente ocorre manutenção ou até aumento dos níveis de selênio 

sérico/plasmático nos primeiros meses de vida em crianças amamentadas. Estes 

níveis estão associados com a ingestão de selênio e, nas crianças menores de 1 ano, 

com o teor de selênio no leite materno ou na fórmula infantil até o início da alimentação 

complementação. Assim, não é possível afirmar que ocorre redução fisiológica dos 

níveis de selênio neste período com base nos resultados dos estudos disponíveis. 

Por outro lado, os estudos mostram tendência de queda do selênio eritrocitário, 

exceto em crianças em uso de fórmula infantil suplementadas ou amamentadas cujas 

mães eram suplementadas. Poucos estudos avaliaram os demais biomarcadores de 

selênio, o que impossibilita uma conclusão embasada.  

Adicionalmente, a queda abrupta do teor de selênio no leite materno parece 

estar associada à ingestão materna inadequada. Por este motivo deve-se investigar a 

ingestão materna de selênio, assim como de outros micronutrientes, nas crianças em 

aleitamento materno exclusivo e, se necessário, adequá-la. A suplementação materna 

deve ser considerada nos casos de depleção de micronutrientes, quando a sua baixa 

ingestão ocorre por período prolongado. Em comparação com as crianças 

amamentadas, aquelas em uso exclusivo de fórmula infantil parecem ter menor risco 

de depleção de selênio, em consequência à adequação do teor de selênio nas 

fórmulas infantis ocorrida nas últimas décadas. 

Como ainda não é unânime o entendimento de que há redução fisiológica dos 

níveis de selênio sérico/plasmático no primeiro ano de vida, a suplementação deve 

ser considerada nos casos em que as histórias clínica e alimentar sejam indicativas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho investigou os biomarcadores de estado nutricional de selênio em 

crianças gravemente doentes. Os resultados demonstraram que, diferente do selênio 

plasmático, o selênio eritrocitário não se altera em crianças em resposta inflamatória 

sistêmica aguda, assim como está associado com a selenoproteína P. Provavelmente, 

o selênio eritrocitário é um marcador mais confiável do que o selênio plasmático para 

avaliar o estado nutricional relativo ao selênio em crianças gravemente doentes. No 

entanto, mais estudos são necessários para entender o comportamento da 

selenoproteína P nesta condição. 

Segundo a revisão sistemática, não é possível afirmar que há redução 

fisiológica dos níveis de selênio em crianças saudáveis, no primeiro ano de vida. 

Constatou-se que há manutenção ou até aumento das concentrações de selênio 

sérico/plasmático nos primeiros meses de vida em crianças amamentadas. Os 

estudos analisados apontaram que a variabilidade dos marcadores do estado 

nutricional relativo ao selênio está associada à ingestão/suplementação materna de 

selênio e ao teor de selênio na alimentação do lactente. Adicionalmente, a queda 

abrupta do teor de selênio no leite materno parece estar associada à ingestão materna 

inadequada. A adequação alimentar e a suplementação de micronutrientes deve ser 

considerada nos casos em que as histórias clínica e alimentar sejam indicativas para 

nutrizes e lactentes. 
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO 1 – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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8.2 ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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8.3 ANEXO 3 – ABSTRACT: “44TH ESPEN CONGRESS ON CLINICAL NUTRITION & 

METABOLISM” 

ESPEN 2022 Abstract Submission 

Topic: Paediatrics 

Abstract Submission Identifier: ESPEN22-ABS-1887 

ERYTHROCYTE AND PLASMA SELENIUM IN CHILDREN WITH ACUTE INFLAMMATORY 

RESPONSE 

C. BEZERRA DE ALMEIDA*, 1, H. PONS LEITE 1, E. LOPES JUNIOR 1, T. KONSTANTYNER 1, M. D. 

C. PINHO FRANCO 2 

1PEDIATRICS, 2PHYSIOLOGY, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SAO PAULO, Brazil 

  

Rationale: Plasma selenium may not reflect selenium status in critically ill patients because it 

transiently decreases inversely to the magnitude of the systemic inflammatory response. We 

hypothesized that erythrocyte selenium, unlike plasma selenium, is not affected by the systemic 

inflammatory response in critically ill children.  

Methods: In a prospective study of 109 critically ill children, plasma and erythrocyte selenium 

concentrations were evaluated on admission, and plasma selenoprotein P was evaluated on days 

1, 2, and 3 of the ICU stay. The main outcome was the effect of systemic inflammation on the 

erythrocyte and plasma selenium concentrations. The magnitude of the systemic inflammatory 

response was measured using serum C-reactive protein (CRP) and procalcitonin levels. The 

covariates were age, sex, anthropometric nutritional status, diagnosis of severe sepsis/septic 

shock, and clinical severity on admission. Multiple linear regression and generalized estimating 

equations were used for statistical analysis. 

  

Results: Erythrocyte selenium levels were not influenced by the magnitude of the inflammatory 

response or by the patient’s clinical severity. Procalcitonin and clinical severity on admission were 

associated with decreased plasma selenium concentrations (Table 1). Erythrocyte selenium was 

associated with selenoprotein P in the first three days of ICU stay (β coefficient=0.06; 95%CI: 

0.18; 0.44, p<0.001). 

Table 1 – Results of the multiple linear regression models for the prediction* of plasma and 

erythrocyte selenium concentrations on admission 

  Multivariate analysis 

Plasma selenium 

Multivariate 

analysis 
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Erythrocyte 

selenium 

Variables β coefficient 

(95% CI) 

P value β 

coefficient 

(95% CI) 

P value 

Age (months) -0.11 (-0.19; -0.04) 0.004 -0.18 (-

0.32; -

0.05) 

0.008 

Procalcitonin/10 (ng/ml) -0.99 (-1.64; -0.34) 0.003 1.09 (-

0.15; 2.35) 

0.085 

CRP (x 10 mg/L) -0.29 (-0.69; 0.10) 0.143 0.51 (-

0.34; 1.37) 

0.232 

Severe sepsis/ septic 

shock 

-11.13 (-21.6; -0.63) 0.038 - - 

  

*Variables eligible for inclusion in multivariate models; CI, confidence interval; CRP, C-reactive 

protein. 

Conclusion: Unlike plasma selenium, erythrocyte selenium does not change in children with acute 

systemic inflammatory response and is associated with selenoprotein P concentrations. 

Erythrocyte selenium is probably a more reliable marker than plasma selenium for evaluating the 

selenium status in critically ill children. 
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