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RESUMO 

  

O Glioblastoma é o tumor cerebral de maior incidência e letalidade. Sabe-se que as 
possibilidades terapêuticas são limitadas, portanto tratamentos que tenham a 
capacidade de inibir o efeito Warburg das células tumorais, avidez pela utilização da 
glicose como substrato energético, têm sido empregados. Dessa forma, o presente 
ensaio clínico objetivou demonstrar os efeitos da dieta cetogênica associada à 
inalação do álcool perílico no crescimento do glioblastoma. 17 pacientes, 
acompanhados por 90 dias, foram randomizados para o grupo tratado (n = 9; 49 ± 
9,1 anos, 5 homens), que recebeu dieta cetogênica (Lipídeos: 45 a 50 %; proteína: 
20 % e glicídeos: 25 a 30 %) e para o grupo controle (n = 8; 41,9 ± 11,2 anos, 5 
homens), que recebeu dieta padrão (Lipídeos: 20 a 35 %; proteína: 15 a 25 % e 
glicídeos: 45 a 65 %). Ambos os grupos foram diagnosticados com glioblastoma, 
também submetidos à ressecção parcial ou total do tumor, estavam em tratamento 
padrão (radioterapia e quimioterapia) e iniciando a inalação do álcool perílico. Foram 
analisados os dados sociais, clínicos, bioquímicos (glicemia e perfil lipídico) e 
antropométricos dos participantes. O efeito da dieta cetogênica em combinação com 
a inalação do álcool perílico foi significativo na redução de 33.8% da massa tumoral 
(p = 0,035) em comparação ao grupo controle, comprovado pela ressonância 
nuclear magnética. Não houve diferença significativa nos valores da glicemia nos 
momentos inicial e após 90 dias entre os grupos. Porém notou-se diferença 
estatisticamente significativa entre os momentos inicial e após 90 dias nos níveis de 
colesterol total (p = 0,003), LDL-c (p = 0,0002) e triglicerídeos (p = 0,004) apenas no 
grupo tratado. A dieta cetogênica combinada à inalação do álcool perílico reduziu o 
crescimento tumoral de pacientes com glioblastoma. 
 
Palavras chave: efeito Warburg, glioblastoma, dieta cetogênica, álcool perílico.  
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ABSTRACT 

Glioblastoma is the brain tumor of higher incidence and lethality. It is known that the 
therapeutic possibilities are limited, so treatments that have the ability to inhibit the 
Warburg effect of tumor cells, which are avid for the use of glucose as an energetic 
substrate, have been employed. Thus, the present clinical trial aimed to demonstrate 
the effects of the ketogenic diet associated with the inhalation of perillyl alcohol on 
glioblastoma growth. Of 17 patients, followed up for 90 days, were randomized to the 
treated group (n = 9; 49 ± 9.1 years, 5 males), who received ketogenic diet (Lipids: 
45 to 50%, protein: 20% and glycides: 25 To 30%) and for the control group (n = 8, 
41.9 ± 11.2 years, 5 males), who received standard diet (Lipids: 20 to 35%, protein: 
15 to 25% and glycides: 45 to 65%). Both groups were diagnosed with glioblastoma, 
also submitted to partial or total resection of the tumor, were in standard treatment 
(radiotherapy and chemotherapy) and initiating inhalation of perillyl alcohol. The 
social, clinical, biochemical (glycemia and lipid profile) and anthropometric data of the 
participants were analyzed. The effect of the ketogenic diet in combination with 
inhalation of perillyl alcohol was significant in the reduction of 33.8% of the tumor 
mass (p = 0.035) compared to the control group, verified by nuclear magnetic 
resonance. There was no significant difference in glycemia values at baseline and 
after 90 days between groups. However, a statistically significant difference between 
the initial and post-90 days was observed in the total cholesterol (p = 0.003), LDL-c 
(p = 0.0002) and triglycerides (p = 0.004) levels only in the treated group. The 
ketogenic diet combined with inhalation of perillyl alcohol reduced the tumor growth 
of patients with glioblastoma. 
 
 
Key Words:  warburg effect, glioblastoma multiforme, ketogenic diet, perillyl alcohol. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O câncer resulta de alterações intracelulares que levam geralmente a perda 

do controle da proliferação e/ou desregulação dos mecanismos de morte celular. As 

estratégias terapêuticas utilizadas na atualidade, que visam à erradicação do tumor 

são: cirurgia, radioterapia, quimioterapia e imunoterapia (Fonseca et al., 2007; 

Rodrigues et al., 2012).  

 Os tumores do sistema nervoso central de adultos e crianças geralmente se 

desenvolvem em áreas distintas, a partir de diferentes tipos de células e podem ter 

tratamentos e prognósticos diversificados. A principal causa da formação de tumores 

cerebrais primários corresponde a uma divisão celular anormal e descontrolada, que 

se origina usualmente no sistema nervoso central, acometendo principalmente 

neurônios ou células gliais. Afeta anualmente cerca de 200.000 pessoas na 

população mundial (Majid et al., 2015). 

 Dentre os vários tipos de tumores, o glioblastoma (GBM) é considerado o 

tumor mais frequente e que possui maior malignidade. A sobrevida média dos 

pacientes diagnosticados com GBM é de 12 a 15 meses. O GBM é mais letal no 

primeiro ano após o diagnóstico inicial, mesmo após intervenção terapêutica (Ali et 

al., 2015).  

O tratamento padrão do GBM consiste em ressecção cirúrgica parcial ou total, 

seguida de radioterapia e/ou quimioterapia, contudo a sobrevida após o diagnóstico 

é de 12 a 15 meses (ibid). Considerando as opções terapêuticas limitadas, foi 

conduzido estudo exploratório de inalação do álcool perílico, monoterpeno 

monocíclico hidroxilado encontrado em óleos essenciais de frutas e vegetais, que 

apresenta efeitos antitumorais em uma variedade de modelos pré-clínicos (Mills et 

al., 1995; Gupta et al., 2005). Esse estudo, conduzido por Fonseca et al. (2007) 
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demonstrou atividade antitumoral parcial com redução da massa tumoral em 

pacientes portadores de gliomas malignos. 

 Uma nova abordagem terapêutica para o GBM envolve a desregulação do 

metabolismo energético, ocasionado por praticamente todas as células 

cancerígenas, visto que a reprogramação do metabolismo da glicose está 

difusamente envolvida na patogênese das células tumorais, as quais preferem a 

glicólise do que a fosforilação oxidativa, mesmo em presença de oxigênio. Este 

evento é conhecido como Warburg Effect, que é caracterizado pelo elevado 

consumo da glicose e produção de lactato (Liu et al., 2015). Assim, tem sido 

postulado que a alteração metabólica promovida pela terapia nutricional realizada 

com dieta cetogênica (DC), pode ser uma estratégia antitumoral eficaz (Woolf et al., 

2015). A DC fornece alto teor de gorduras, baixo teor de carboidratos e proteína em 

nível adequado, a qual é utilizada há mais de décadas para o tratamento da 

epilepsia refratária (Neal et al., 2008).  

 Lussier et al., 2016 mostraram que a DC promoveu o aumento da sobrevida 

de ratos com gliomas malignos, uma vez que altera vários processos que 

influenciam o microambiente tumoral, incluindo a hipóxia, inflamação, angiogênese e 

permeabilidade vascular. 

 Desta forma, a combinação de duas terapias inovadoras, compreendendo a 

inalação do monoterpeno álcool perílico juntamente com a dieta cetogênica, parece 

ser promissora na redução da inflamação e aumento da sobrevida, além de servir 

como alvo terapêutico para fabricação de novas drogas com a finalidade de 

combater o crescimento tumoral. No entanto, não foram desenvolvidos estudos que 

combinassem as duas terapias.  

 Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da dieta cetogênica 

associada à inalação do monoterpeno álcool perílico no crescimento do 

Glioblastoma recidivo, através da comparação de exames de imagem antes e após 

início do tratamento combinado.  

 

 



17 
 

 

 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 TUMOR CEREBRAL 

 

Tumor cerebral é um termo geral que inclui vários tipos de tumores benignos 

e malignos, classificados com base na histopatologia em: (a) tumores do tecido 

neuroepitelial, referido como glioma, incluindo astrocitoma, astrocitoma anaplásico, 

glioblastoma, oligodendroglioma e ependimona; (b) tumores das meninges, incluindo 

meningioma e hemangioblastoma; (c) tumores de células germinativas e (d) tumores 

da região selar, incluindo tumores da pituitária e craniofaringioma (Fonseca, 2007). 

Os tumores de cérebro mais comuns e de maior letalidade são os gliomas (Malaney 

et al., 2014; Kyung et al., 2016). 

Estima-se o aparecimento de 80.000 novos casos de tumor cerebral primário 

na população americana no ano de 2017 (Associação Americana de Tumor 

Cerebral, 2017). No Brasil, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA) para 

o biênio 2016 / 2017 é de 5.440 casos novos de câncer do SNC em homens e 4.830 

em mulheres, correspondendo a um risco estimado de 5,50 casos novos a cada 100 

mil homens e 4,68 para cada 100 mil mulheres (INCA, 2017). 

O GBM apresenta maior prevalência no gênero masculino, conforme relatado. 

As estatísticas de diversos estudos confirmam esse dado.  As estimativas do INCA 

(2016) mostraram proporção de 1,3 : 1,0, para homens, semelhante aquela 

encontrada na Europa, em que os países mais incidentes apresentaram ocorrência 

de 11,2 casos / 100.000 homens, e 8,5 / 100.000 mulheres. Proporção maior (1,8: 

1,0) também para o gênero masculino foi encontrada por Gokcek et al. (2013). 
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A etiologia desses tumores é desconhecida. A literatura apresenta fatores 

ambientais e ocupacionais relacionados aos tumores de cérebro, com evidência 

fraca ou inconsistente, tais como: tabagismo, campos eletromagnéticos, solventes 

orgânicos, chumbo, compostos N-nitrosos, susceptibilidade genética, traumas 

acústico e craniano (Alibek et al., 2013). No entanto, a exposição à radiação 

ionizante e a inflamação crônica no tecido cerebral, que induz ao estresse oxidativo 

nos astrócitos e micróglias, são fatores de risco bem estabelecidos (Salazar et al., 

2016). 

As manifestações clínicas dependem da idade do paciente, localização, 

tamanho e taxa de crescimento do tumor. Os pacientes apresentam frequentemente 

dores de cabeça, tonturas progressivas, convulsões, aumento da pressão 

intracraniana, déficits neurológicos focais ou alterações do estado mental. O 

diagnóstico pode ser feito por exames neurológicos e exames de imagem - 

ressonância nuclear magnética, que indicarão o melhor tratamento a ser empregado 

(Zhang et al., 2012). 

 

2.1.1 Glioblastoma  

 

Os gliomas incluem diversos tipos de tumores. O glioblastoma (GBM) é o 

tumor do sistema nervoso central de maior incidência e agressividade. Representa 

aproximadamente 50 % dos gliomas primários e seu prognóstico é limitado. Dentre 

os gliomas, o GBM é o tipo de maior malignidade; possui diferenciação astrocitária 

predominante, sendo responsável por aproximadamente 12 a 15 % dos tumores 

cerebrais e 60 a 75 % dos tumores astrocíticos. A taxa de incidência é maior em 

homens, com proporção mundial de 3.32 homens e 2.24 mulheres. Pode acometer 

indivíduos de qualquer faixa etária, mas de acordo com estudos de base 

populacional, a idade média é acima de 60 anos (Zhang et al., 2012). 

Anormalidades nas vias de transdução do sinal tem papel importante na 

patogênese dos astrocitomas e na sua progressão para GBM. Os GBM secundários 

desenvolvem-se lentamente pela progressão de astrocitomas de baixo grau ou 

anaplásico. Apesar da similaridade histológica, os GBM primários e secundários 
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possuem diferenças nos grupos etários, evolução clínica, vias de sinalização e 

alterações genéticas (Kanu et al., 2009; Nakata, 2017). Ohka et al. (2012) relataram 

que estes tumores apresentam resistência ao tratamento e descreveram alguns 

mecanismos responsáveis por esta resistência, são eles: complexidade de diversas 

vias de sinalização, população de células-tronco tumorais e a barreira 

hematoencefálica. 

Não existem fatores de risco bem estabelecidos para a gênese do GBM. No 

entanto, é evidente que a inflamação crônica no tecido cerebral induz ao stress 

oxidativo em astrócitos e micróglia. Grandes quantidades de espécies reativas de 

oxigênio no interior das células podem reagir com várias macromoléculas, incluindo 

DNA cromossômico e mitocondrial, ocasionando danos e mau funcionamento das 

enzimas de reparo do DNA. Essas alterações causam instabilidade genética e 

anormalidade nos processos metabólicos, favorecendo o ambiente oxidativo e 

aumentando as taxas de proliferação celular. No GBM, alta taxa metabólica e 

aumento dos níveis basais de espécies reativas de oxigênio desempenham papel 

importante como mediadores químicos na regulação da transdução do sinal, 

protegendo as células malignas da apoptose, criando assim um ambiente 

imunossupressor. Desta forma, são necessárias abordagens terapêuticas 

direcionadas para reduzir as espécies reativas de oxigênio, favorecendo a apoptose 

celular (Ramiro et al., 2016). 

Sabe-se que a glicose é a principal fonte de energia utilizada pelo SNC, 

porém as células do GBM obtêm energia a partir da glicólise aeróbica, que produz 

grandes quantidades de lactato a partir do piruvato - denominado Efeito Warburg 

(Xing et al., 2017). A conversão de glicose a lactato é um mecanismo que faz com 

que as células cancerosas proliferem rapidamente; e a quantidade de lactato 

produzido está correlacionada com a progressão da doença e malignidade (Yang & 

Aghi, 2009; Ahluvalia et al., 201; Bhattacharya, 2016). 

 Ao contrário de neurônios e glias normais, que rapidamente fazem a 

transição de glicose para corpos cetônicos para obtenção de energia, tumores 

cerebrais malignos são fortemente dependentes da glicólise e não conseguem obter 

energia a partir dos corpos cetônicos. Enquanto as células tumorais têm acesso à 

glicose, há progressão da doença (Seyfried et al., 2011).  
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A sinalização das vias de ativação mitogênica associadas com a 

compreensão limitada dos mecanismos de tumorigênese cerebral, reduzem 

severamente as opções preventivas e terapêuticas para os pacientes (Malaney et 

al., 2014).  

A progressão tumoral para GBM pode ser determinada por alterações em vias 

moleculares distintas. A perda do cromossomo 10, em que são encontradas as 

enzimas da via glicolítica é um evento comum a todos os GBM. Outras alterações 

comuns ao GBM são a mutação do gene supressor tumoral Phosphatase and 

Tensin homology/ Mutated in Multiple Advance Cancer 1 (PTEN/MMAC-1), situado 

no cromossomo 10q23 e a ausência do gene Deleted in Malignant Brain Tumors 1 

(DMBT-1), situado no cromossomo 10q25-26, considerado um possível supressor 

tumoral (Fonseca, 2007).   

Na maioria dos GBM de novo ocorre amplificação do receptor do fator de 

crescimento epidérmico (EGFR) simultaneamente à perda do cromossomo 10. O 

EGFR é um receptor do tipo tirosina-quinase envolvido no controle da proliferação 

celular. Nos tumores secundários, a mutação de tp53 é detectada com maior 

frequência. Contudo, a atividade transcricional da proteína P53 nos GBM primários 

encontra-se algumas vezes abolida devido à formação de complexos com a proteína 

Murine Double Minute clone 2 (MDM2). O gene mdm2, encontrado no cromossomo 

12q13-14, é descrito como superexpresso em 50% dos GBM primários (ibid). 

 A progressão dos astrocitomas de baixo grau para GBM ocasiona a perda da 

expressão do supressor tumoral p16, devido à falta de regulação do gene 

cyclindependent kinase inhibitor 2A (cdkn2a). Isto promove a 

superexpressão/amplificação da proteína Cyclin-Dependent Kinase (CDKs) e a 

fosforilação da pRb. Sabendo que o GBM expressa altos níveis de receptores EGFR 

e receptor do fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGFR) e, a ativação 

desses receptores leva à ativação de tirosina quinase e à regulação funcional da 

sinalização da Ras, a utilização de compostos inibidores da via Ras pode ser uma 

estratégia terapêutica relevante (Verhaak et al., 2010). 

Considerando a rápida progressão e elevada letalidade do GBM, é importante 

ressaltar os tipos de tratamento usualmente empregados. O tratamento padrão para 

o GBM envolve a ressecção cirúrgica seguida de radioterapia adjuvante, com ou 



21 
 

sem quimioterapia concomitante. O benefício deste tratamento é aumentar a 

sobrevida do paciente para 14,6 meses, ou seja, 12 meses a mais se comparado à 

ablação cirúrgica simples. A radioterapia e quimioterapia são, em nível celular, 

baseadas na indução de erro no DNA da célula tumoral suficiente para serem letais. 

Entretanto, essa terapia causa também danos ao DNA do tecido neuronal 

circundante, resultando em uma variedade de efeitos tóxicos locais e sistêmicos 

(Santivasi & Xia, 2013). 

Nos pacientes recentemente diagnosticados com GBM, o tratamento padrão 

consiste em cirurgia, em que se objetiva retirar o máximo da massa tumoral, seguida 

de radioterapia concomitante a quimioterapia com temozolamida® (TMZ). Apesar 

dos avanços terapêuticos e diagnósticos, o prognóstico é limitado, com sobrevida 

média global de 14,6 meses e taxa de 9,8 % de sobrevivência de 5 anos, após o 

diagnóstico. A maioria dos pacientes com GBM, apresenta recidiva em um período 

médio de 7 meses. O prognóstico, após recidiva é reservado, com sobrevida média 

de 7,5 meses (Yu et al., 2016). 

Outro grupo de fármacos utilizado como adjuvante ao tratamento com o 

agente antineoplásico alquilante temozolamida® é o de glicocorticoides (Ministério 

Da Saúde - CONITEC, 2013). Os glicocorticoides regulam o metabolismo glicídico, 

permitindo a manutenção das atividades dos tecidos glicose-dependentes como 

cérebro, quando a disponibilidade plasmática encontra-se reduzida. São 

responsáveis por promover gliconeogênese hepática a partir de aminoácidos e 

glicerol, advindos da degradação de proteínas e lipídios, que ocorre na região 

periférica do organismo, ou armazenar glicose na forma de glicogênio no fígado, 

variando conforme as necessidades fisiológicas. Possuem também efeitos sobre a 

redução do número linfocitário, alterando de forma significativa a resposta destes no 

sistema imunológico, por meio da inibição de fatores decisivos na resposta 

inflamatória em múltiplas células como: supressão de fatores vasoativos, 

quimioatraentes, supressão de enzimas indutoras de lipólise e proteólise, redução 

da diapedese e remissão da fibrose. Todo esse processo se dá em função da 

redução expressiva de citocinas inflamatórias. Este efeito possui relevância 

terapêutica importante, pois possibilita a remissão do quadro inflamatório indesejável 

(Brunton et al., 2012).  
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No entanto, os glicocorticoides acarretam efeitos colaterais que envolvem 

retenção hídrica, diminuição da captação e utilização da glicose, provocando 

hiperglicemia e glicosúria consequente, estimula o catabolismo e reduz o 

anabolismo protéico (Bavaresco et al., 2005), embora nos pacientes com tumores 

cerebrais, estes sejam úteis para diminuir a pressão intracraniana, através da 

redução do edema cerebral, influenciando na qualidade de vida dos pacientes 

(Hauser & Josephson, 2015).  

O uso de glicocorticoides interfere no metabolismo, ocasionando modificações 

na distribuição da gordura corporal; promove o acúmulo de gordura na região central 

(gordura abdominal), caracterizando a síndrome de Cushing, isto é, desordem 

endócrina ocasionada pela exposição crônica ou em doses elevadas destes 

medicamentos. Observa-se obesidade abdominal (visceral), face em forma de "lua 

cheia", giba costal (acúmulo de gordura na parte superior das costas) e membros 

relativamente magros (hipotrofia muscular). Os pacientes relatam fraqueza, 

desenvolvem osteoporose, hipertensão arterial, diabetes, predisposição a infecções 

e sintomas psicológicos como depressão ou psicose. (Bavaresco et al., 2005; 

Brunton et al., 2012; Lis et al., 2016). 

A temozolamida® combinada à radioterapia corresponde ao tratamento 

padrão para gliomas malignos. É um pró-fármaco, dependente da metabolização do 

organismo pela hidrólise espontânea no plasma a fim de se converter no 

medicamento ativo: 5-(3-metil triazeno- 1- il) imidazol-4-carboxamida (o MTIC), uma 

substância lipofílica que atravessa a barreira hematoencefálica, alcançando tumores 

cerebrais com facilidade e promovendo atividade citotóxica em nível cerebral por 

meio da alquilação do DNA nas posições O (6) e N (7) da guanina, induzindo a 

apoptose celular, pois interfere em todas as fases do ciclo celular. No entanto, a 

Metil-transferase metil guanina (MGMT), proteína reconhecedora de lesão no DNA 

pode vir a reverter o erro que foi induzido, promovendo assim, resistência 

medicamentosa (Ministério da saúde - CONITEC, 2013). Possui rápida absorção via 

oral, com alta biodisponibilidade (96% a 100%). Aproximadamente 15% do fármaco 

se liga às proteínas plasmáticas. É excretado pela urina (37,7%) e pelas fezes 

(0,8%). O tempo de meia vida é de 1,5 a 2,35 horas. As reações adversas mais 

comuns são: constipação (33%), náusea e vômitos (42% a 53%), cefaleia (41%), 

convulsão (23%) e fadiga (34%). A administração em pacientes com idade acima de 
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70 anos parece aumentar o risco de neutropenia e trombocitopenia (Ministério da 

saúde - CONITEC, 2014). 

Considerando as opções terapêuticas limitadas, Fonseca et al. (2007) realizou 

estudo exploratório de administração intranasal do monoterpeno álcool perílico (AP) 

em pacientes com glioma recidivo; este é um monoterpeno monocíclico hidroxilado, 

encontrado principalmente nos óleos essenciais de frutas e vegetais com ação 

antitumoral (inibidor da transdução do sinal) comprovada em estudos pré-clínicos 

sobre diferentes tipos de tumores induzidos em animais. A administração intranasal 

é uma abordagem prática e não invasiva que permite que agentes terapêuticos que 

não cruzam a barreira hematoencefálica alcancem o SNC, reduzindo os efeitos 

colaterais provenientes da administração sistêmica.  

Utilizando este protocolo foi conduzido estudo clínico de fase I  /  II com o AP 

em pacientes com gliomas malignos recidivos após tratamento padrão: cirurgia, 

radioterapia e quimioterapia. O AP foi administrado na concentração de 0,3 % 

volume / volume (55 mg) 4 vezes ao dia. O objetivo de Fonseca et al. (2007) foi 

avaliar a toxicidade e a sobrevida livre de progressão da doença após 6 meses de 

tratamento. Trinta e sete pacientes foram matriculados no protocolo, sendo 29 com 

GBM, 5 com astrocitoma anaplásico (AA) e 3 com oligodendroglioma anaplásico 

(OA). Os indicadores de avaliação da evolução da doença foram mensurados pelo 

exame neurológico e exames de imagem. A sobrevida livre de progressão 

(somatório entre a resposta parcial e a doença estável) foi de 48,2 % para pacientes 

com GBM, 60 % para pacientes com AA e 66,6 % para pacientes com OA. O estudo 

mostrou pela primeira vez, que a administração intranasal de AP, é uma estratégia 

segura, não invasiva, de baixo custo, e a regressão do volume tumoral, em alguns 

pacientes, é sugestiva de atividade antitumoral.  

Como todos os outros tipos de câncer, o GBM requer uma fonte contínua de 

energia e recursos moleculares para a produção de novas células com uso 

preferencial da glicólise aeróbica (efeito Warburg). Os estudos de metabolômica de 

tumores cerebrais têm buscado alvos metabólicos para desenvolvimento de terapias 

que bloqueiem o crescimento e progressão da doença como o uso da dieta 

cetogênica (Bhattacharya, 2016). 
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2.2 DIETA CETOGÊNICA  

 

Consiste na administração de uma dieta, cuja composição contém alto teor de 

lipídios (40 – 50 %), baixo teor de carboidratos (30 - 40%) e proteína em nível 

adequado (15 – 20 %) (Tome et al., 2003) se comparada com a dieta padrão que 

fornece aproximadamente 15 – 20 % de proteínas, 50 – 55 % de carboidratos e 25 – 

35 % de lipídios (Cuppari, 2014). O termo dieta cetogênica (DC) geralmente 

descreve qualquer dieta em que os níveis séricos de corpos cetônicos aumentam 

além de seus valores de referência, principalmente o β-hidroxibutirato, acetoacetato 

e acetona, que são produtos da oxidação de ácidos graxos no fígado. O estado de 

cetose é uma condição fisiológica para adultos, e também ocorre naturalmente em 

recém-nascidos, durante o jejum intermitente e de longo prazo ou após exercício 

físico intenso, sem reposição de glicose. (Klement & Reinhart, 2016). 

A dieta cetogênica tem sido empregada no tratamento da epilepsia refratária 

por mais de 90 anos. Esta terapia alternativa foi originalmente projetada para 

ocasionar as mesmas alterações bioquímicas associadas ao jejum. A particularidade 

do tratamento é a indução a produção de corpos cetônicos, que são substratos 

alternativos para geração de energia e para o desenvolvimento do cérebro. São 

importantes também para a biossíntese de membranas celulares e lipídios (Masino, 

2012). Os corpos cetônicos são capazes de ultrapassar a barreira hematoencefálica, 

através dos transportadores de ácidos monocarboxílicos (MCT). Este transporte 

ocorre principalmente devido a presença da proteína MCT1 nas células endoteliais. 

No sistema nervoso, estes são captados e catabolizados tanto por neurônios quanto 

por astrócitos, via MCT2 e MCT4, respectivamente (Hartman et al., 2007). 

A via metabólica envolvida no tratamento com dieta cetogênica se inicia no 

fígado. Neste, os ácidos graxos (AG) são ligados à coenzima A (CoA), formando 

acil-CoA para serem direcionados à beta-oxidação. Quando ocorre baixa 

disponibilidade de glicose, os níveis de AG encontram-se elevados e excedem a 

capacidade metabólica celular, o produto final da oxidação dos AG, acetil-CoA, 

acumulado é desviado para a cetogênese. Duas moléculas de acetil-CoA podem se 

combinar com a enzima tiolase para produzir acetoacetil-CoA, que é precursor para 

a síntese de acetoacetato e β-hidroxibutirato. A acetona, outra cetona, é produzida 
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primariamente a partir da descarboxilação espontânea do acetoacetato e pode ser 

eliminada como um substrato volátil através dos pulmões e rins (Harris, 2011) 

(Figura 1). 

 

Figura 1 – Vias metabólicas envolvidas no tratamento com dieta 

cetogênica. 

 

Fonte: Adaptado de Masino & Rho, 2012 

 

No sangue, o acetoacetato e β-hidroxibutirato são transportados do lúmen 

vascular para o espaço intersticial do cérebro, também para glias e neurônios, 

através do transportador de monocarboxilato (MCT). Dentro dos neurônios, tanto o 

acetoacetato quanto o β-hidroxibutirato são transferidos para dentro da mitocôndria 

e então convertidos em acetil-CoA através de várias etapas enzimáticas. O β-

hidroxibutirato é convertido em acetoacetato pela D-β-hidroxibutirato desidrogenase, 

e o acetoacetato sofre conversão subsequente para acetoacetil-CoA, através da 

enzima succinil-CoA transferase. Finalmente, a acetoacetil-CoA-tiolase faz a 

conversão do acetoacetil-CoA para duas moléculas de acetil-CoA, que 

posteriormente entram no ciclo do ácido tricarboxílico (ibid). 
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No cérebro, os corpos cetônicos e os ácidos graxos poli-insaturados (AGPI), 

ácido linolênico (ômega 3) e ácido linoleico (ômega 6), tem demonstrado exercer 

atividade neuroprotetora em condições neurodegenerativas associadas à função 

mitocondrial prejudicada. Os AGPI promovem alta conversão em corpos cetônicos 

devido sua abundância no organismo (Maalouf et al., 2009). Os corpos cetônicos 

gerados parecem não apenas aumentar os níveis de ATP em áreas propensas à 

apreensão, como o hipocampo, mas também reduz a produção de espécies reativas 

de oxigênio (EROs) através do aumento da oxidação da nicotinamida adenina 

dinucleotídeo (NADH) e inibição da transição da permeabilidade mitocondrial (Kim et 

al., 2007). 

Além de aumentar a produção de ATP, enquanto reduz o consumo de 

oxigênio, o metabolismo de corpos cetônicos também pode reduzir a produção de 

EROs: eles aumentam a glutationa reduzida, quando a relação NADP+ / NADPH 

citosólico está em equilíbrio, liberando a coenzima Q-10 para reagir com o oxigênio, 

principal fonte de geração de radicais livres na mitocôndria. A redução de radicais 

livres decorrente da metabolização de corpos cetônicos reduz a inflamação do tecido 

provocada pelas EROs (Seyfried & Mukherjee, 2005). Os mecanismos propostos 

para o efeito obtido com a dieta cetogênica é a mudança no metabolismo dos 

neurônios, resultando em diferente excitabilidade e plasticidade neuronal, bem como 

modificação do circuito neural e propriedades celulares para melhorar e normalizar a 

função neuronal. Portanto, a dieta cetogênica pode ser aplicada em vários distúrbios 

neurológicos além da epilepsia (Lee, 2012; Okuda & Morita, 2012; Bielohuby et al., 

2013). 

Nos últimos anos houve aumento significativo de estudos que concluíram que 

a dieta cetogênica possui efeitos promissores no tratamento de pacientes com 

câncer (Bhattacharya, 2016). Tem sido proposto que os corpos cetônicos podem 

conferir proteção às células normais durante os tratamentos radioterápico e 

quimioterápico, enquanto podem desencadear efeito tóxico nas células 

cancerígenas (Klement & Champ, 2014).  

Uma dieta rica em gordura e proteínas pode ser essencialmente adequada 

para suprir as necessidades metabólicas do paciente oncológico, cujo metabolismo 

é frequentemente afetado pelo tumor, de maneira que os tecidos periféricos tornam-
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se mais intolerantes aos carboidratos, enquanto dependem mais da oxidação de AG 

(Bozzetti & Zupec, 2015). No entanto, existem algumas implicações e contrariedades 

quanto ao uso da dieta cetogênica para doentes oncológicos, devido aos possíveis 

efeitos colaterais, que podem incluir: deficiências de micronutrientes, perda de 

apetite, náuseas, constipação, fadiga, hiperlipidemia e perda de peso (Huebner et 

al., 2014). Alguns desses efeitos secundários, todavia, podem ser atribuídos à fase 

de transição em que o corpo tem de adaptar-se ao elevado teor de gorduras e baixo 

teor de carboidratos, geralmente de uma a três semanas.  

 

2.2.1 Dieta cetogênica e glioblastoma  

 

A dieta cetogênica tem sido utilizada como uma nova abordagem no 

gerenciamento do metabolismo de células tumorais. Woolf et al. (2015) mostraram 

que a dieta cetogênica alterou a expressão de genes envolvidos na resposta ao 

estresse oxidativo e reduziu a produção das EROs nos tumores. Além disso, a DC 

desempenhou papel em diversas vias, incluindo angiogênese tumoral, crescimento 

por meio da regulação da hipóxia induzida pelo Fator 1 e pela via do fator de 

crescimento vascular endotelial (VEGF) em sinergia com a radioterapia, sendo 

observado aumento na sobrevida em comparação ao uso da radiação, 

isoladamente. 

Conforme elucidado anteriormente, a DC promove redução dos níveis de 

insulina e glicose e aumento dos níveis plasmáticos de glucagon, ácidos graxos 

livres e corpos cetônicos e embora a glicose seja o substrato energético preferido de 

neurônios e glias normais, essas células também metabolizam corpos cetônicos 

para obtenção de energia. Já as células tumorais malignas de humanos e de 

modelos animais não apresentam essa flexibilidade metabólica e são fortemente 

dependentes de glicose para energia (Bhattacharya, 2016).  

Ordys et al. (2010) relataram que além da dependência da via glicolítica, a 

maioria dos tumores, incluindo os tumores cerebrais, expressa anormalidades no 

número e função de suas mitocôndrias. Essas anormalidades impedem a utilização 

de corpos cetônicos para produção de energia, pois é necessário mitocôndrias 
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funcionantes para a oxidação de cetonas. A integridade da membrana interna 

mitocondrial é vital para o metabolismo dos corpos cetônicos, a partir da β-

hidroxibutirato desidrogenase. Esta enzima catalisa o primeiro passo na 

metabolização do β-hidroxibutirato a acetoacetato. A degradação da membrana 

interna e anormalidades da cardiolipina é característica de muitos tumores, incluindo 

os gliomas. Qualquer alteração genética ou ambiental no conteúdo ou composição 

da cardiolipina compromete a produção de energia através da fosforilação oxidativa.  

Seyfried et al. (2011) obtiveram o mesmo resultado; os tumores cerebrais, assim 

como a maioria dos tumores malignos, dependem fortemente do nível de 

fosforilação de glicose para seu metabolismo energético, e que possuem capacidade 

reduzida em metabolizar β-hidroxibutirato para gerar energia. 

O ano de 1995 foi um marco na terapia nutricional para pacientes com 

diagnóstico de tumores cerebrais. Neste ano, Nebeling et al. tentaram a primeira 

terapia nutricional metabólica em humanos com tumor cerebral maligno, utilizando 

dieta cetogênica. A finalidade do estudo foi alterar o metabolismo energético do 

tumor, mantendo o estado nutricional do paciente. Este estudo clínico incluiu duas 

crianças do gênero feminino que tiveram diagnóstico de tumores cerebrais, não 

ressecáveis, em estágio avançado (astrocitoma anaplásico grau IV e astrocitoma 

cerebelar grau III). As pacientes foram acompanhadas em ambulatório por oito 

semanas. O estado de cetose foi mantido com dieta contendo 60 % de gordura. 

Após uma semana do início da dieta, os níveis séricos de glicose caíram e as 

cetonas se elevaram cerca de 20 - 30 vezes. A tomografia indicou redução média de 

21,8 % na captação de glicose no sítio do tumor nas duas pacientes. Uma paciente 

apresentou melhoras clínicas significativas no humor e continuou com a dieta por 

mais doze meses, permanecendo livre de progressão da doença. O estudo concluiu 

que, embora a DC não substitua os tratamentos antineoplásicos convencionais, mais 

estudos de aplicabilidade clínica devem ser elaborados como terapia adjuvante, 

diante dos resultados encontrados. 

Alguns anos após, Seyfried et al. (2003) compararam os efeitos das dietas (1) 

sem restrições e (2) reduzido teor de carboidratos (40 % da energia) no tumor 

cerebral ortotópico experimental de ratos (CT-2A). Enquanto o crescimento do tumor 

foi rápido no grupo 1, no grupo 2, o crescimento tumoral reduziu significativamente. 

A eficácia antitumoral da dieta está relacionada à diminuição da glicose no sangue, 
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juntamente com a elevação das cetonas. Além disso, a restrição de carboidratos 

diminuiu consideravelmente os níveis plasmáticos do fator de crescimento Insulina-1 

(IGF-1), que é biomarcador para angiogênese e progressão do tumor.  

Em outro estudo feito por Zhou et al. (2007), que avaliou a eficácia da 

„KetoCal‟ (dieta cetogênica) sobre o crescimento e vascularização do astrocitoma 

maligno em ratos e glioma em humanos, foi observado que a „KetoCal‟ tem efeito 

antitumoral e antiangiogênico no experimento em ratos, e em tumores cerebrais 

humanos.  

Zuccoli et al. (2010) relataram o caso de uma paciente do gênero feminino 

com 65 anos de idade, diagnosticada com GBM. Antes de iniciar a terapia padrão 

(quimioterapia), a paciente foi conduzida apenas com água na terapia de jejum e 

dieta cetogênica restrita em energia (600 Kcal/dia). Seguiu com DC restrita durante o 

tratamento com terapia padrão. Recebeu suplementação de vitaminas e minerais. A 

dexametasona foi removida durante o curso do tratamento. Após dois meses de 

tratamento, a paciente perdeu cerca de 20 % do peso corporal, níveis sanguíneos de 

glicose foram reduzidos e os níveis de cetonas na urina elevados. A ressonância 

nuclear magnética evidenciou a recorrência do tumor dez semanas após a 

suspensão da terapia dietética restrita.  

Scheck et al. (2012) examinaram os efeitos da dieta cetogênica experimental 

em modelo de rato com glioma. O padrão de expressão dos genes nos tumores foi 

comparado à expressão dos genes no cérebro dos animais saudáveis, alimentados 

com dieta cetogênica e dieta padrão. Os autores observaram que a dieta cetogênica 

reduziu as EROs produzidas nas células tumorais. O perfil de expressão gênica 

mostrou que a dieta cetogênica induziu à reversão total dos padrões de expressão 

observados em amostras não tumorais e no número de genes envolvidos na 

modulação de níveis de EROs nas células tumorais. Também observaram redução 

da expressão de genes envolvidos na transdução de sinais dos fatores de 

crescimento, envolvidos no crescimento do glioma.  

Abdelwahab et al. (2012) implantaram um modelo intracraniano 

bioluminescente de glioma maligno em ratos. Os animais foram divididos em dois 

grupos: alimentados com dieta padrão e alimentados com dieta cetogênica. Os 

autores observaram que os animais alimentados com dieta cetogênica tiveram os 
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níveis elevados de β-hidroxibutirato e aumento da sobrevida média de cerca de 

cinco dias em comparação aos animais mantidos em dieta padrão, os quais tiveram 

sobrevida menor. Também notaram que os animais mantidos em DC por 101 dias, 

não apresentaram sinais de recidiva do tumor por mais de 200 dias.  

O estudo concluiu que a DC reforça, significativamente, o efeito antitumoral 

da radiação. Isto sugere que alterações no metabolismo celular induzidas pela dieta 

cetogênica pode ser útil como adjuvante para o padrão atual de tratamento dos 

gliomas humanos. Cabe ressaltar que esses resultados haviam sido observados por 

Stafford et al. (2010); esses autores haviam concluído que a DC melhorou a 

sobrevida do modelo de rato com glioma e sugeriram que os mecanismos, para esse 

efeito protetor, provavelmente, envolveram complexas alterações no metabolismo 

energético celular, além da simples redução da disponibilidade de glicose às células 

tumorais. 

Para investigar se a DC poderia prejudicar seletivamente o metabolismo 

energético das células tumorais, Maurer et al. (2011) caracterizaram in vitro o efeito 

do principal corpo cetônico (3-hidroxibutirato) nos neurônios do hipocampo dos ratos 

e em cinco linhagens de células de glioma. Os resultados mostraram que as células 

de glioma são incapazes de compensar a restrição de glicose, metabolizando corpos 

cetônicos, sugerindo uma desvantagem potencial das células tumorais em relação 

às células normais.  

Em outro estudo, desenvolvido em um modelo de tumor cerebral na linhagem 

de ratos VM com características semelhantes ao do glioblastoma humano, usando 

imagem de bioluminescência, foi testada a eficácia da restrição calórica através da 

redução do tamanho do tumor e invasão. O alvo da restrição calórica foi a via da 

glicólise e o crescimento das células tumorais. Células tumorais VM-M3 foram 

implantadas em cérebros de ratos VM. Aproximadamente 12 a 15 dias após o 

implante, os cérebros foram removidos e os hemisférios ipisilateral e contralateral 

foram fotografados para medir a bioluminescência de invasão das células tumorais. 

A restrição calórica reduziu significativamente a invasão das células tumorais 

implantadas a partir do hemisfério ipisilateral para o hemisfério contralateral. A 

porcentagem total de células coradas dentro do tumor primário, e o número total de 

vasos sanguíneos também foram significativamente menores nos ratos tratados com 
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restrição calórica, sugerindo atividade antiproliferativa e antiangiogênica (Shelton et 

al., 2010). 

Eloqayli et al. (2011) realizaram um estudo para testar se as células de 

glioblastoma poderiam metabolizar corpos cetônicos. Astrócitos cerebelares foram 

incubados em glutamina e soro contendo [2,4 (13) C] β-hidroxibutirato (BHB) com e 

sem glicose e células C6 glioblastoma foram incubadas em [1-(13) C] glicose na 

presença e ausência de BHB. Os autores observaram que a na presença de glicose, 

os astrócitos foram capazes de produzir e liberar a glutamina, enquanto que isso não 

foi realizado pelas células C6, sugerindo a falta de anaplerose nos astrócitos.  

Considerando a elevada incidência, a taxa de recidiva e a progressão do 

GBM após tratamento padrão, pode-se sugerir que este é um dos tumores mais 

desafiadores de tratamento. Recentes avanços em estudos genômicos e o perfil 

genético têm mostrado que é improvável que um evento genético ou celular isolados 

seja efetivamente alvo para todos os pacientes. Ao contrário disso, as terapias 

futuras vão exigir provavelmente uma personalização para o genótipo do tumor de 

cada paciente ou perfil proteômico. Nos últimos anos, muitas investigações focaram 

simultaneamente em estratégias para atingir as vias oncogênicas, angiogênese, 

imunologia de tumores, eventos epigenômicos, células-tronco de gliomas e células 

de gliomas altamente migratórias (Lee, 2012).   

Os resultados de estudos, realizados com modelo animal envolvendo 

administração de dieta cetogênica e restrição calórica são promissores para o 

tratamento de GBM e outros tipos de tumores cerebrais. Diversos autores têm 

sugerido a realização de mais estudos em humanos que envolvam estratégias para 

alvejar o metabolismo energético das células tumorais, pois enquanto o tumor 

cerebral não for visto como uma doença de metabolismo energético, provavelmente 

as falhas nos protocolos de tratamento continuarão. Cabe ressaltar que restrição 

calórica e a DC são as únicas abordagens terapêuticas que tem, simultaneamente, 

como alvo o metabolismo energético, angiogênese e inflamação (Mukherjee et al., 

2004; Marsh et al., 2008; Mulrooney et al., 2011; Seyfried et al., 2011).  
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3 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os efeitos da dieta cetogênica combinada à inalação do álcool perílico 

no crescimento tumoral em pacientes com glioblastoma recidivo.   

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Relatar as alterações no perfil lipídico e glicemia; 

2. Apontar os sintomas relacionados à adesão à dieta cetogênica; 

3. Descrever as alterações observadas na ressonância nuclear magnética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 CASUÍSTICA 

 

Tratou-se de um estudo clínico de intervenção, randomizado e longitudinal. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina / HUAP da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) sob o número CAAE: 

14613313.8.0000.5243 e aceito no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, sob 

TRIAL: RBR-8X8FD9 (Anexo 1). Todos os procedimentos seguiram as normas do 

Sistema Nacional de Informação Sobre Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos (SISNEP). Os autores mantiveram a privacidade e confidencialidade dos 

dados dos participantes, preservando integralmente o anonimato destes e da equipe 

de saúde envolvida no atendimento prestado. 

 

4.2 DELINEAMENTO 

 

Foram selecionados 32 pacientes, durante o período de julho / 2015 até 

agosto / 2016, oriundos do Ambulatório de Neuro-oncologia – Hospital Universitário 

Antônio Pedro / Niterói – RJ, de ambos os gêneros, adultos (18 a 62 anos), com 

diagnóstico de glioblastoma recidivo, confirmado através de ressonância nuclear 

magnética (RNM), em tratamento padrão (radioterapia e/ou quimioterapia), em uso 

de glicocorticoides e que estavam iniciando a inalação do monoterpeno álcool 

perílico (55 mg, 4 vezes ao dia) no momento da inclusão no estudo. 
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Todos os participantes foram previamente informados e esclarecidos sobre a 

utilização dos dados coletados e foram incluídos no estudo após assinarem 

voluntariamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2).  

Foi realizada randomização manual simples para receber a dieta padrão 

(grupo controle) ou dieta cetogênica (grupo tratado). Na primeira consulta foram 

coletados dados demográficos, clínicos, bioquímicos e antropométricos, de ambos 

os grupos. 

Ao Grupo tratado (DC) foi prescrita dieta normocalórica (planejada com 25 a 

30 Kcal / Kg de peso atual), composta por 20 % de proteína, 1,4g de proteína / Kg 

peso aproximadamente; 25 a 30 % de carboidratos, fornecendo no mínimo 130 g de 

carboidratos para prevenir a hipoglicemia; 45 a 50 % de lipídios, contendo até 200 

mg / dia colesterol, gordura saturada abaixo de 7 %, gordura polinsaturada abaixo 

de 10 %, gordura monoinsaturada abaixo de 20 % para evitar alteração no perfil 

lipídico e fibras entre 20 a 30g/dia, de acordo com as recomendações da V Diretriz 

Brasileira para prevenção da Aterosclerose (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 

2013). 

Ao Grupo controle (dieta padrão) foi prescrita dieta normocalórica (planejada 

com 25 a 30 Kcal / Kg de peso atual), contendo 15 a 25 % de proteína, fornecendo 

em torno de 1,4g proteínas / Kg peso; 45 a 65 % de carboidratos; 20 a 35 % de 

lipídios, com até 200 mg / dia de colesterol, gordura saturada até 7 %, gordura poli-

insaturada até 10 %, gordura monoinsaturada até 20 % e fibras entre 20 a  30 g / 

dia, de acordo com as recomendações da V Diretriz Brasileira para prevenção da 

Aterosclerose (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2013). 

Ambas dietas foram entregues aos participantes ou familiares juntamente com 

o AP. Todos receberam a lista de substituições dos alimentos, para fazer as 

substituições de acordo com o plano dietoterápico proposto, a fim de garantir a 

aderência à dieta oferecida.  

A adesão à dieta foi avaliada através da presença de corpos cetônicos 

urinários, em que os participantes do grupo tratado deveriam apresentar teste 

urinário positivo. 
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Os dois grupos de estudo foram acompanhados por um período de 90 dias. 

Foi realizado contato telefônico semanal, afim de dirimir dúvidas, relatar 

intercorrências e registrar possíveis sintomas associados a dieta. Dos 32 

participantes  incluídos inicialmente, 12 vieram a óbito antes de concluir o estudo e 3 

interromperam a dieta, portanto foram excluídos. 17 participantes terminaram o 

estudo, sendo 9 do grupo tratado e 8 do grupo controle. Não foram relatados 

sintomas adversos, intercorrências hospitalares e troca de medicamentos no curso 

do acompanhamento. Ao completar 90 dias de tratamento dietoterápico, novos 

exames de perfil lipídico, glicemia e ressonância nuclear magnética (RNM) foram 

solicitados; foi agendada consulta de retorno para verificação dos resultados dos 

exames solicitados. 

Exemplos de cardápios das dietas cetogênica e padrão estão apresentados 

nos Anexos 3 e 4, respectivamente. 

Os participantes de ambos os grupos receberam urofitas para verificação da 

presença de cetonas urinárias; foram orientados quanto ao procedimento e a 

frequência, 2 a 3 vezes por semana. Também foi solicitado anotação do surgimento 

de enjoo, fraqueza, tremores, alteração de humor, dores de cabeça, tontura e 

sonolência, que são sintomas relacionados ao estado de cetose. 

 

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Indivíduos adultos, ambos os gêneros, com diagnóstico de glioblastoma 

recidivo, submetidos a procedimento cirúrgico com a retirada parcial do tumor 

evidenciada por RNM cerebral; em tratamento padrão (quimioterapia e/ou 

radioterapia) e inalando o álcool perílico. 
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4.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

 

Foram excluídos os participantes que apresentaram comorbidades 

neurológicas ou interromperam a dieta. 

 

4.5 DETERMINAÇÃO DE CETONAS URINÁRIAS 

 

Para a determinação dos corpos cetônicos urinários foram fornecidas tiras 

teste ChoiceLine 10 Urinalysis da Roche®. Todos os participantes foram orientados 

a realizar a medição, 2 a 3 vezes por semana, e enviar o resultado, para 

arquivamento das informações.  

O teste baseia-se no princípio da prova de legal e é mais sensível ao ácido 

acetoacético que à acetona. As fenilcetonas e derivados da ftaleína produzem 

colorações vermelhas na zona de teste, que são diferentes da coloração violeta 

produzida pelos corpos cetônicos. 

 Foram fornecidas instruções de uso da fita teste de acordo com o 

especificado em bula pelo fabricante (Giromed, 2016).  

. 

4.5.1 Procedimento para verificação de cetonas urinárias 

 

1. Coletar urina em recipiente próprio para urianálise; 

2.  Retirar uma tira teste. Fechar imediatamente o tubo com as tiras teste com a 

tampa original para evitar umidade; 

3. Mergulhar rapidamente a tira teste na urina por cerca de 1 segundo, garantindo 

que todas as zonas de teste estão umedecidas. 

4. Ao retirar a tira, encostar a extremidade sobre uma superfície absorvente (toalha 

de papel); 
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5. Esperar 60 segundos e comparar as cores de reação da área de teste para 

corpos cetônicos com as cores no rotulo.  

 

4.6 EXAMES BIOQUÍMICOS 

 

4.6.1 Coleta de sangue 

 

Os resultados do perfil lipídico e glicemia foram avaliados na primeira consulta 

e após 90 dias de intervenção.  

Foram coletados 10 mL de sangue em tubos com gel separador, sem 

coagulante, após jejum de 12 horas. As amostras ficaram armazenadas em 

temperatura de 8º C até a análise. 

Foi utilizado o método enzimático espectrofotométrico, in vitro, GLUC 

Dimension®, baseado na atividade da hexoquinase-glicose-6-fosfato desidrogenase, 

referência para a medição de glicose. A absorbância foi determinada utilizando uma 

técnica bicromática de ponto final 340 e 383 nm. 

O método enzimático espectrofotométrico, in vitro, TGL Dimension® foi 

utilizado para quantificar os triglicerídeos. A absorbância foi medida utilizando uma 

técnica bicromática de ponto final 510 e 700 nm. 

Para quantificar o colesterol foi utilizado o método enzimático 

espectrofotométrico, in vitro, CHOL Dimension®. A absorbância foi medida utilizando 

uma técnica policromática de ponto final 452, 540, 700 nm. 

A HDL Colesterol foi mensurada utilizando o método enzimático 

espectrofotométrico, in vitro, AHDL Dimension®. A absorbância foi medida utilizando 

uma técnica bicromática de ponto final 600/700 nm.  

 O cálculo do LDL é feito pela Equação de Friedewald: Colesterol LDL = 

[Colesterol Total] – [Colesterol HDL] – [triglicerídeos]/5. 
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4.7 SINTOMAS RELACIONADOS À ADESÃO À DIETA CETOGÊNICA 

 

A identificação do surgimento de algum sintoma associado ao quadro de 

cetose foi através da queixa dos pacientes, durante o contato telefônico ou através 

de relato médico em prontuário. 

Os sintomas associados ao quadro de cetose são: enjoo, fraqueza, tremores, 

alteração de humor, dores de cabeça, tontura e sonolência. 

 

4.8 RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA  

 

A RNM é um método de diagnóstico por imagem, que utiliza ondas 

eletromagnéticas para a formação das imagens, as quais permitem determinar o 

tamanho e a localização de um tumor bem como a presença de metástases. 

Todos os participantes do estudo realizaram duas ressonâncias magnéticas 

cerebrais, uma antes e outra após o período de acompanhamento (0 e 90 dias, 

respectivamente) com recursos próprios. Os exames foram realizados em diferentes 

instituições públicas e privadas, utilizando aparelho de RNM de 1,5 Tesla com 

bobina própria para crânio, com aquisição sem e com contraste endovenoso 

paramagnético em todos os exames. 

Todos os exames constaram sempre da rotina completa para avaliação do 

crânio por Ressonância Nuclear Magnética com aquisições multiplanares em T1 

antes e após administração venosa de contraste paramagnético com série 

volumétrica em 3D, T2, T2 / Flair, difusão, SWI. Também foi realizada 

espectroscopia de prótons por Ressonância Magnética e Perfusão por Ressonância 

Magnética. 

            As imagens dos exames foram analisadas por dois radiologistas com 

experiência em neuroradiologia, que chegaram ao diagnóstico por consenso, 
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utilizando estação de trabalho com PACS. Ambos os observadores estavam cientes 

do diagnóstico / acompanhamento de glioblastoma. A análise da imagem focou os 

seguintes tópicos: distribuição e volume da lesão, intensidade do sinal e 

características das imagens em T2 / FLAIR, edema perilesional, padrões de restrição 

a difusão e realce pelo contraste. 

  

4.9 DADOS COMPLEMENTARES 

 

4.9.1 Avaliação nutricional antropométrica  

 

Foram avaliados os seguintes parâmetros antropométricos: massa corporal 

(MC), estatura, circunferências da cintura (CC), do braço (CB) e muscular do braço 

(CMB) e dobra cutânea do tríceps (DCT), no momento inicial em que houve a 

inclusão do paciente no estudo.  

 

4.9.1.1 Massa corporal (MC)  

 

A MC foi verificada em balança digital de bioimpedância, da marca Bioland® 

EF934, com capacidade máxima de 200 kg e subdivisões a cada 100 gramas, que 

foi colocada em um plano sem desnível.  

 

4.9.1.2 Estatura  

 

A estatura foi aferida com o auxílio de um estadiômetro de alumínio, acoplado à 
Balança Antropométrica Mecânica 110-CH Welmy, com capacidade para 2,0 m e 
precisão de 5 mm.  
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4.9.1.3 Índice de Massa corporal (IMC) 

 

A partir da aferição da MC e da estatura é possível avaliar o estado nutricional 

através do cálculo do IMC, obtido pela razão entre a MC (Kg) e a estatura (m) ao 

quadrado (Quadro 1), adotando a classificação proposta pela Organização Mundial 

da Saúde (Quadro 2). 

 

 Quadro 1 – Fórmula do índice de massa corporal. 

 

IMC = Peso (kg) 

Altura² (m) 
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Quadro 2 – Classificação do estado nutricional a partir do IMC. 

 

Classificação IMC kg/m². 

Desnutrição grau III < 16 Kg/m2 

Desnutrição grau II 16 – 16,9 Kg/m2 

Desnutrição grau I 17 – 18,4 Kg/m2 

Eutrofia 18,5-24,9 kg/m2 

Sobrepeso 25-29,9 kg/m2 

Obesidade grau I 30 – 34,9Kg/m2 

Obesidade grau II 35 – 39,9 Kg/m2 

Obesidade grau III > 40 Kg/m2 

                         Fonte: OMS, 1998. 

 

4.9.1.4 Dobra cutânea tricipital 

 

Os valores do percentil 50 (P50) das dobras cutâneas, circunferência do braço 

e circunferência muscular do braço foram classificados segundo gênero e idade 

(Quadro 3) (Frisancho, 1990). 

 

4.9.1.5 Circunferência do Braço (CB) 

 

Após aferição, utilizando fita métrica não extensível, da medida de 

circunferência do braço, utilizou-se os valores do P50 para comparação com 

referência de gênero e idade (Quadro 3). 
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4.9.1.6 Circunferência muscular do braço (CMB) 

 

Para determinar a CMB, utilizou-se o método indireto, calculado a partir dos 

dados obtidos da CB (cm) e DCT (mm) (Quadro 3), utilizando a fórmula: 

 

 

 

Quadro 3 – Fórmulas para cálculo do % de adequação. 

 

 

 

 

         *Frisancho, 1990 

 

Os Quadros 4 e 5 apresentam a classificação do estado nutricional segundo 

adequação da DCT/CB e adequação da CMB, respectivamente. 

 

Quadro 4 – Classificação segundo % de adequação da dobra cutânea 

tricipital e circunferência do braço. 

 

% de 

Adequação 

Desnutrição 
Eutrofia Sobrepeso Obesidade 

Grave Moderada Leve 

<70% 70-80% 80-90% 90-110% 110-120% >120% 

Fonte: NHANES II, 2016. 

 

CMB(cm)= CB – 3,14 x (PCT / 

10) 

Adequação da DCT (%) = DCT obtida (mm) x 100 / DCT percentil 50* 

Adequação da CB (%) = CB obtida (cm) x 100 / CB percentil 50* 

Adequação da CMB (%) = CMB obtida (cm) x 100 / CMB percentil 50* 
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Quadro 5 – Classificação segundo % de adequação da circunferência 

muscular do braço. 

 

% de 

Adequação 

Desnutrição 
Eutrofia 

Grave Moderada Leve 

<70% 70 a 80% Até 90% >90% 

                          Fonte: NHANES II, 2016. 

 

4.9.1.7 Circunferência abdominal (CA) 

 

A medida foi obtida com auxílio de uma fita métrica não extensível. A leitura 

foi feita no momento da expiração (Kac et al., 2007). Os valores obtidos foram 

comparados com dados da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e 

Síndrome Metabólica (ABESO, 2009) apresentados no Quadro 6.  

 

Quadro 6 – Circunferência abdominal e risco de complicações 

metabólicas. 

 

Circunferência abdominal (cm) 

Risco de complicações metabólicas Homem Mulher 

Aumentado ≥ 94 ≥ 80 

Aumentado substancialmente ≥ 102 ≥ 88 

Fonte: ABESO, 2009. 
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4.10 ANÁLISE DE DADOS 

 

4.10.1 Descrição estatística 

 

 Os dados referentes a variáveis categóricas foram descritos estatisticamente 

por meio de proporções de suas categorias (expressas em percentual). Aqueles 

referentes às variáveis numéricas foram sintetizados estatisticamente por meio dos 

parâmetros: média, desvio padrão e, quando necessário por motivo de não 

normalidade dos dados, valores máximo e mínimo, mediana e amplitude 

interquartílica. 

 Complementando a descrição estatística, foram também utilizadas descrições 

tabulares (tabelas estatísticas) e descrições gráficas (gráficos estatísticos). As 

descrições gráficas das variáveis numéricas (particularmente os parâmetros 

bioquímicos) se fizeram por intermédio do diagrama de caixa e hastes (box-and-

whiskers plot ou boxplot). 

 Os dados de variáveis numéricas tiveram sua normalidade avaliada pelo teste 

de Shapiro-Wilk. 

 A comparação dos dados das variáveis numéricas dos dois grupos 

independentes (dieta padrão e dieta cetogênica) foi realizada pelo teste de t de 

Student, quando os dados se apresentaram com normalidade em ambos os grupos, 

ou pelo teste de Mann-Whitney, quando pelo menos um dos grupos se constituísse 

de poucas observações ou quando o critério de normalidade não esteve presente 

em pelo menos um dos grupos.  

 A comparação dos dados das variáveis numéricas (parâmetros bioquímicos) 

referentes ao mesmo grupo obtidos em momentos distintos pareados (inicial e após 

90 dias) foi realizada pelo teste de t de Student pareado, quando os dados se 

apresentaram com normalidade em ambos os grupos, ou pelo teste do sinal, quando 

o critério de normalidade não esteve presente em pelo menos um dos grupos. 
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O programa estatístico SPSS (PASW) versão 18.0 da IBM e o aplicativo Excel 

da Microsoft foram utilizados para a organização da base de dados e para as 

análises estatísticas. 

 Quando não indicado ao contrário, a realização dos testes estatísticos foi do 

tipo bilateral. Consideraram-se estatisticamente significativos os resultados dos 

testes estatísticos cujo valor preditivo (valor-p) não superou o nível de significância  

= 0,05. Alguns resultados foram avaliados ao nível de significância de 10% (  = 0,1), 

quando o valor-p superou o nível de 5% mas não alcançou o nível de 10%. 
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5 RESULTADOS  

 
Foram recrutados 32 voluntários e destes, apenas 17 completaram o estudo. 

Dos 15 pacientes que não concluíram o estudo, 12 evoluíram a óbito e 3 foram 

excluídos por interromperem a dieta cetogênica. Cabe destacar que todos os 

participantes iniciaram a inalação do AP (55 mg, 4 vezes ao dia) juntamente ao início 

da dieta, estavam em quimioterapia com temozolamida® e glicocorticoides. Foram 

acompanhados por 90 dias. A Figura 2 contempla os voluntários selecionados por 

grupo e os critérios de exclusão.  As características demográficas e clínicas dos 

participantes no momento de inclusão no estudo estão apresentadas na Tabela 1.  

 
Figura 2 – Critérios para exclusão e voluntários por grupo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntários (n = 20) 

Randomização 

Alocação 

Grupo tratado (n = 12) 

Excluídos (n = 3): 

3 – Interrupção da dieta 

 

Grupo tratado n = 9 Grupo controle n = 8 

Acompanhamento 
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Tabela 1 – Características demográficas e clínicas dos participantes. 

 

(*) Média ± dp.                    
1
Fonte: Adaptado de OMS, 1995; OMS, 2000; OMS, 2004. 

2
Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2013 

3
Fonte: Cuppari, 2014 

 

Pôde-se notar maior prevalência em adultos do gênero masculino com uma 

proporção de 1,43 : 1,0. 

De acordo com o IMC, a maioria dos pacientes apresentava sobrepeso. A 

avaliação da CC identificou acúmulo de gordura abdominal, indicando risco 

aumentado substancialmente para complicações metabólicas.  

Características n (%) 

Gênero 
Feminino 7 (41,2) 

Masculino 10 (58,8) 

Idade 45,7 ± 11,06* 

IMC¹ (kg/m²) 

Eutrofia (IMC 18,5 – 24,9) 6 (35,3) 

Sobrepeso (IMC 25 – 29,9) 8 (47,1) 

Obesidade (IMC > 30) 3 (17,6) 

Circunferência da cintura³ 

(cm) 

Sem risco 5 (29,4) 

Aumentado (♂ ≥ 94; ♀ ≥ 80) 3 (17,6) 

Aumentado substancialmente (♂≥ 

102; ♀ ≥ 88) 

9 (52,9) 

Circunferência do braço³ 

(cm) 

% de adequação: desnutrição grave 

(<70%) 

2 (11,8) 

Eutrofia (90-110%) 6 (35,3) 

Sobrepeso (110-120%) 5 (29,4) 

Obesidade (>120%) 4 (23,5) 

Dobra cutânea triciptal³ 
% de adequação: desnutrição leve 

(80-90%) 

1 (5,9) 

 Eutrofia (90-110%) 4 (23,5) 

 Obesidade (>120%) 12 (70,6) 

Circunferência muscular do 

braço³ 

% de adequação: Desnutrição 

grave (<70%) 

2 (11,8) 

Eutrofia (>90%) 15 (88,2) 

Hipercolesterolemia isolada² LDL-C ≥160mg/dL 4 (23,5) 

Hipertrigliceridemia isolada² Triglicerídeos ≥150mg/dL 6 (35,6) 

Hiperlipidemia mista² 
LDL-C ≥160mg/dL e triglicerídeos 

≥150mg/dL 
1 (5,9) 

Tabagista - 

Etilista 1 (5,9) 
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Na avaliação por compartimentos corporais, a CB e a CMB evidenciaram 

eutrofia, enquanto que a DCT indicou a ocorrência de obesidade.  

As comorbidades presentes foram hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e 

hiperlipidemia mista.  Apenas um participante relatou consumir bebida alcoólica e 

notou-se ausência de tabagismo entre os participantes. 

A Tabela 2 resume os resultados estatísticos da comparação dos parâmetros 

bioquímicos, no momento inicial e após 90 dias de acompanhamento, do grupo 

tratado e controle. Os parâmetros bioquímicos de cada paciente avaliado no 

momento inicial e após 90 dias nos grupos tratado e controle estão apresentados no 

Anexo 5 e 6.  
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Tabela 2 – Comparação dos parâmetros bioquímicos nos grupos tratado e controle nos momentos inicial e após 90 

dias.  

 
 

Parâmetros 

Grupo tratado Grupo controle p-valor intergrupos 

Momento 
inicial 

Após 90 
dias 

p-valor 
intragrupos 

Momento 
inicial 

Após 90 
dias 

p-valor 
intragrupos 

Momento 
inicial 

Após 90 
dias 

Glicemia 
Jejum 

87,7  11,9 83,4  13,8 
0,457 

(teste t) 
84,6  6,2 84,4  11,1 

1,000 
(teste do 

sinal) 

0,530 
(teste t) 

0,673 
(M-W) 

Colesterol 
Total 

260,9  51,5 220,7  45,5 
0,003** 
(teste t) 

195,6  42,7 192,6  48,0 
0,663 

(teste t) 
0,013* 
(teste t) 

0,235 
(teste t) 

LDL-C 148,8  34,1 122,1  27,9 
0,0002** 
(teste t) 

118,6  36,8 116,5  36,0 
0,642 

(teste t) 
0,100 

(teste t) 

0,722 
(teste t) 

HDL-C 75,4  28,6 68,4  11,7 

0,508 
(teste do 

sinal) 
61,6  22,7 62,8  14,4 

1,000 
(teste do 

sinal) 

0,139 
(M-W) 

0,277 
(M-W) 

Triglicerídeos 180,4  100,9 154,4  93,3 

0,004** 
(teste do 

sinal) 
100,4  64,8 99,1  42,0 

1,000 
(teste do 

sinal) 

0,036*  
(M-W) 

0,114 
(M-W) 

Resultados expressos em média  desvio padrão; LDL-C: colesterol LDL; HDL-C: cholesterol HDL; teste t: teste t de Student; M-W: Teste de Mann-Whitney. 
Valores de referência: glicose de jejum: <100mg/dL (normalidade); colesterol total: <240mg/dL (normalidade); LDL-C: <160mg/dL (normalidade); HDL-C: 
>60mg/dL (desejável); triglicerídeos: <200mg/dL (normalidade). Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2013. *p < 0,05; ** p < 0,01. 
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A aderência à dieta foi avaliada através da presença de corpos cetônicos 

urinários. O estado de cetose foi verificado em ambos os grupos através das fitas de 

urianálise. Os resultados mostraram que no grupo controle houve ausência de 

corpos cetônicos, enquanto que no grupo tratado 100 % dos participantes 

apresentaram resultados positivos para corpos cetônicos urinários, demonstrando 

aderência à dieta. Também não houve relatos, pelo paciente ou em prontuário pelo 

médico, de sintomas associados à dieta com baixo teor de carboidratos. 

Os resultados da avaliação da área do tumor, obtido pela ressonância 

magnética cerebral, de ambos os grupos estão apresentados na Tabela 3 e Figura 

3. 

 
Tabela 3 – Área tumoral (cm²).      

     

1
ID: Número de identificação do paciente; 

2
d.p.: Desvio padrão; Δ:

 
diferença entre o momento inicial e 

após 90 dias 
 

Para a avaliação da área tumoral antes e após intervenção dietoterápica nos 

dois grupos, que evidenciou significância estatística (p = 0,035) de que as áreas dos 

tumores após 90 dias no grupo tratado reduziram em relação ao momento inicial (  

= -40,7 cm2). Entretanto no grupo controle, não houve diferença estatisticamente 

significativa (p = 0,687) entre a área dos tumores no momento inicial e final (  = 

+1,9). 

Grupo tratado Grupo controle 

1ID Inicial 
Após 

90 dias 

Δ 1ID Inicial 
Após 90 

dias 

Δ 

 

1 10,7 4,0 - 6,7 1 9,7 4,9 - 4,8 

2 9,4 7,7 - 1,7 2 20,8 20,8 0 

3 10,6 8,3 - 2,3 3 4,4 5,0 + 0,6 

4 11,6 7,3 - 4,3 4 36,3 39,0 + 2,7 

5 34,7 22,1 - 12,6 5 13,5 16,5 + 3,0 

6 21,2 7,6 - 13,6 6 6,8 7,8 + 1,0 

7 9,7 13,2 + 3,5 7 5,3 4,7 - 0,6 

8 8,6 8,6 0 8 5,5 5,5 0 

9 3,3 0,3 - 3,0 *** *** *** *** 

Média

± 2d.p. 
13,3±9,3 8,8±6,1 - 40,7  12,8±11,0 13,0±12,1 + 1,9 
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Figura 3 – Efeito da dieta cetogênica em combinação com a inalação do 

álcool perílico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As RNM mostram a redução do edema peritumoral e a imagem do tamanho do tumor depois de 3 
meses de tratamento (B, D, F) em comparação à primeira imagem obtida antes do tratamento (A, C, 
E). Aquisição em plano axial, Flair em A, B, E  e  F, e  em T1W com contraste C e D.  
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Observou-se diminuição da área tumoral (4,5 cm; 33,8 %) após 90 dias de 

acompanhamento no grupo tratado com dieta cetogênica em comparação com o 

grupo controle, que ao contrário, apresentou aumento da área tumoral (0,2 cm; 1,6 

%).  
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6 DISCUSSÃO 

 

 O presente trabalho avaliou os efeitos da DC em combinação com a inalação 

do monoterpeno AP para o tratamento do GBM recidivo e pôde-se observar que, 

após 90 dias de tratamento, foi eficaz na redução do crescimento tumoral, bem 

como na diminuição do colesterol total, triglicerídeos e LDL-c. 

O tratamento dos gliomas malignos, particularmente dos GBM, requer 

abordagem multidisciplinar, considerando-se a natureza incurável desta doença. O 

tratamento preconizado até o momento inclui: cirurgia, radioterapia, quimioterapia e 

imunoterapia. A excisão cirúrgica total ou parcial continua sendo a principal 

abordagem terapêutica contra os tumores primários do SNC. A máxima extirpação 

do tecido tumoral, o mais precoce possível, pode influenciar na sobrevida do 

paciente. Outros benefícios do tratamento cirúrgico consistem na probabilidade de 

acurado diagnóstico histológico, na melhora dos déficits instalados, e na redução 

dos riscos de progressão tumoral. Contudo, o potencial infiltrativo da maioria dos 

astrocitomas, assim como a capacidade de migração das células tumorais, pode 

tornar ineficaz o tratamento cirúrgico (Fonseca et al., 2007). 

 No tratamento padrão do GBM, após a ressecção cirúrgica e início da 

quimioterapia e/ou radioterapia, utiliza-se glicocorticoides com a finalidade de reduzir 

a inflamação e o edema peritumoral (Fonseca et al., 2007). A interferência dos 

glicocorticoides no metabolismo é notável. A administração destes fármacos induz a 

uma série de alterações metabólicas, que aliadas ao crescimento tumoral, acarretam 

respostas como o hipermetabolismo dos carboidratos e lipídeos, além do 

hipercatabolismo proteico (Fruchtenicht et al., 2015). Os glicocorticoides promovem 

mobilização de gordura periférica, gerada por ativação da lipólise, acarretando 

redução das reservas de tecido adiposo periférico e consequente acúmulo de 
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gordura na região central do organismo (obesidade androide). Além disso, ocorre 

maior turnover  de glicerol e ácidos graxos livres, aumentando o transporte dos 

lipídeos no plasma (Coronha et al., 2011; Wojciechowska et al., 2016).  

A influência metabólica pelo uso de glicocorticoides poderia justificar as 

comorbidades e os valores dos parâmetros de avaliação do estado nutricional 

observados. Gokcek et al. (2013) realizaram estudo em que foi avaliado o estado 

nutricional de pacientes (39 a 82 anos), ambos os gêneros, com diagnóstico de 

GBM, em tratamento padrão. Os autores identificaram predomínio de eutrofia e 

sobrepeso, segundo IMC, e sugeriram haver provável influência do uso de 

glicocorticoides no estado nutricional apresentados por esses pacientes. Também 

cabe considerar a possibilidade de que as hiperlipidemias, obesidade e sobrepeso 

poderiam estar presentes previamente ao diagnóstico do GBM, como consequência 

da inadequação nutricional. 

É sabido que a dieta para indução da formação de cetonas oferece maior 

proporção de lipídeos em relação aos glicídeos e proteínas. O perfil lipídico dos 

participantes, no grupo tratado, sofreu redução no CT, LDL-c e TG. Vários estudos 

mostraram aumento do CT e do LDL-c, além de redução no HDL-c, após a adesão 

de dieta com alto teor de lipídeos, a médio e longo prazo (Kwiterovich et al., 2003; 

Klen et al., 2014; Lima et al., 2015; Guzel et al., 2016; Özdemir et al., 2016; Zamani 

et al., 2016; Zhang et al., 2016;  Lima et al., 2017). Porém, em outros estudos, as 

alterações no perfil lipídico foram discretas. Sharma et al. (2009) não observaram 

alterações significativas no perfil lipídico de crianças com epilepsia refratária tratadas 

com dieta hiperlipídica, na proporção 1 : 1 (lipídeos: glicídeos+proteínas). El-Rashidy 

et al. (2013) utilizaram a dieta cetogênica clássica (4 : 1 – lipídios: 

glicídios+proteínas) em crianças com epilepsia refratária e observaram que o perfil 

lipídico permaneceu dentro dos limites de normalidade para gênero e idade, durante 

o período de estudo (6 meses). 

 O comportamento do perfil lipídico observado em ambos os grupos, pode ser 

consequência de as dietas prescritas (cetogênica e padrão) atenderem às 

recomendações da V Diretriz Brasileira para prevenção da Aterosclerose (Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, 2013) que promovem consumo de gorduras e glicídeos de 

modo a adequar os lipídeos, lipoproteínas e triglicerídeos no plasma. Outro fato 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kwiterovich%20PO%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12928468
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%96zdemir%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26774551
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El-Rashidy%20OF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23679058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El-Rashidy%20OF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23679058


55 
 

relevante é a provável interferência do AP também no perfil lipídico, pois foi 

demonstrado seu papel na inibição da enzima hidroxi-metil-glutaril-Coenzima A 

(HMG-CoA) redutase, importante na síntese de mevalonato, precursor da 

biossíntese do colesterol (Fonseca, 2007; Afshordel et al., 2015). Considerando que 

todos os participantes tinham o diagnóstico de GBM, estavam em tratamento 

padrão, em uso de glicocorticoides e inalavam o monoterpeno AP, a dieta 

cetogênica fez-se importante na adequação do perfil lipídico, não apenas pela 

redução da oferta de carboidratos, mas também pela qualidade do lipídeo ofertado.  

Os resultados da glicemia dos grupos deste estudo, nos diferentes momentos 

(inicial e após 90 dias das respectivas dietas), mostraram-se adequados; a oferta de 

carboidratos preveniu a hipoglicemia no grupo tratado. Importante ressaltar que 

todos os participantes estavam em uso de glicocorticoides, que promovem 

hiperglicemia. Resultados semelhantes foram obtidos por Champ et al. (2014) e 

Rieger  et al. (2014), que avaliaram a glicemia em pacientes diagnosticados com 

gliomas e tratados com dieta (cetogênica e padrão), quimioterapia e glicocorticoides 

simultâneamente.  

A adesão à prescrição da dieta foi fundamental para a realização deste 

estudo. Dentre os fatores relacionados à adesão ao tratamento, a literatura destaca 

que a gravidade da doença é um fator contribuinte (Boas et al., 2011). Todos os 

participantes informaram aderir à dieta prescrita. Especialmente no grupo tratado, a 

adesão pôde ser comprovada pela presença de cetonas na urina. Corroborando com 

esses resultados Rieger  et al. (2014), que acompanharam pacientes com GBM 

recidivo em tratamento padrão e em uso de dieta cetogênica, com monitoramento 

das cetonas urinárias, observaram que o estado de cetose foi atingido em 92% dos 

pacientes. Importante destacar que durante todo o período de acompanhamento, 

não foram identificados, tampouco relatados no prontuário do paciente, sintomas 

associados à cetose (enjoo, fraqueza, tremores, alteração de humor, dores de 

cabeça, tontura e sonolência). Rieger  et al. (2014) e Varshneya et al. (2015) 

também não observaram sintomas associados ao estado de cetose. 

Estudos mostraram que a dieta cetogênica quando administrada como uma 

estratégia de tratamento adjuvante para GBM inibiu o crescimento tumoral, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Afshordel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25497898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Varshneya%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26180675
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aumentou a sobrevida livre de progressão e melhorou a qualidade de vida (Sheck et 

al., 2011; Allen et al., 2014; Varshneya et al., 2015; Schwartz et al., 2017).  

Zhou et al. (2007), Stafford et al. (2010) e Allen et al. (2014) observaram 

redução do crescimento tumoral em modelos experimentais de ratos com GBM em 

dieta cetogênica. Scheck et al. (2011) e Maurer et al. (2011) avaliaram, em ratos 

com GBM, os efeitos da dieta cetogênica isoladamente e combinada à 

temozolamida. Eles observaram que o tratamento combinado (dieta + quimioterapia)  

aumentou consideravelmente a sobrevida dos animais, além de inibir o crescimento 

tumoral. Em outro estudo conduzido por Abdelwahab et al. (2012), utilizando animais 

com glioma maligno em dieta cetogênica associada à radioterapia, foi observado 

que a dieta cetogênica potencializou significativamente o efeito antitumoral da 

radioterapia. 

             Um dos trabalhos pioneiros realizados em humanos, que utilizou a dieta 

cetogênica associada ao tratamento padrão de tumores cerebrais, foi realizado por 

Nebeling et al. (1995). Eles induziram a cetose em crianças com astrocitoma, 

alimentando-as com dieta cetogênica constituída de 70 % de lipídeos (60 % e 10 % 

de ácidos graxos de cadeia média e longa, respectivamente), 20 % de proteínas e 

10 % de glicídeos. Os autores observaram uma redução da captação de glicose pelo 

tumor e sugeriram que a dieta cetogênica poderia complementar o tratamento do 

câncer cerebral.  

 No presente estudo foi constatado um efeito inibidor da dieta cetogênica, 

associada a inalação do AP e ao tratamento padrão, no crescimento tumoral de 

participantes com GBM recidivo. Esse efeito pode ter ocorrido, devido a 

desregulação do metabolismo energético tumoral, em que a oferta de glicose, 

principal substrato energético para o GBM, encontrava-se reduzida. Assim as celulas 

tumorais sem energia eram induzidas à apoptose.  

 Sabe-se que a glicose é o substrato energético preferido de neurônios e 

glias normais, porém essas células também metabolizam corpos cetônicos para 

obtenção de energia. Ao contrário, as células tumorais malignas não apresentam 

essa flexibilidade metabólica e são fortemente dependentes de glicose para produzir 

energia. Com a menor oferta de glicídeos promovida pela dieta cetogênica, as 

células tumorais têm o substrato energético reduzido, limitando seu crescimento. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Varshneya%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26180675
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Vários estudos têm comprovado a influência da dieta cetogênica na inibição do 

crescimento tumoral através da menor disponibilidade de glicose para essas células 

(Marsh et al., 2008; Mcgirt et al., 2008; Abdelwahab et al., 2012; Seyfried et al., 

2012; Champ et al., 2014; Bhattacharya, 2016).   

 Outra hipótese provável para o efeito da dieta cetogênica na inibição do 

crescimento tumoral relaciona-se a menor liberação de insulina e consequente 

menor produção do fator de crescimento IGF-1, que é biomarcador para 

angiogênese e progressão de diversos tipos de tumores (Woolf et al., 2015). 

  A eficácia da dieta cetogênica, como terapia adjuvante aos gliomas 

malignos, vem sendo estabelecida por estudos pré-clínicos e clínicos. Zuccoli et al. 

(2010) relataram o caso de uma paciente com 65 anos de idade e diagnóstico de 

GBM, em tratamento padrão, em que houve regressão tumoral durante o uso da 

dieta cetogênica. Após 10 semanas do retorno ao seu hábito alimentar anterior 

(dieta habitual) houve recidiva do tumor. Os resultados têm evidenciado um melhor 

prognóstico e maior sobrevida nos pacientes que aderiram à dieta com baixo teor de 

glicídeos (Varshneya et al., 2015). 

 A limitação observada na realização deste estudo consistiu na perda 

significativa da amostra, devido alta mortalidade. A adesão à dieta, com 

características restritas também pode ser um fator limitante. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Varshneya%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26180675
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7 CONCLUSÃO 

A dieta cetogênica combinada à inalação do álcool perílico reduziu o 

crescimento tumoral de pacientes com glioblastoma recidivo. 

Sugere-se a realização de novos estudos para elucidar outros mecanismos 

metabólicos pelos quais a dieta cetogênica pode interferir no crescimento tumoral.  
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9.1 APROVAÇÃO DO CÔMITE DE ÉTICA 
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9.2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

ESTUDO FASE I – DIETA CETOGÊNICA COMBINADA A ADMINISTRAÇÃO 
INTRANASAL DO ÁLCOOL PERÍLICO: ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA PARA 
RETARDAR O CRESCIMENTO DO GLIOBLASTOMA  
 
 

O (A) Sr. (a)  está sendo convidado (a) a participar voluntariamente de um 

estudo clínico com dieta cetogênica. Antes de concordar em participar desse estudo 

de pesquisa, é importante que leia e compreenda este documento. Ele descreve o 

propósito do estudo, os procedimentos, precauções, desconfortos, possíveis riscos 

associados com o estudo e benefícios que poderá obter participando deste projeto. 

Descreve também os procedimentos alternativos disponíveis e o seu direito de sair 

do estudo a qualquer momento. Se você participar, receberá uma cópia deste 

documento para manter em seus arquivos. 

Você tem um tumor na região da cabeça, que no seu caso pode não ser 

possível a retirada completa através de nova cirurgia, ou novo tratamento 

radioterápico e quimioterápico. Portanto um novo tipo de tratamento será realizado 

em sua doença, mais especificamente com a introdução da dieta cetogênica. 

Estudos em ratos tem demonstrado que esta dieta tem ação eficaz no crescimento 

de tumores cerebrais, e em seres humanos sugere que a restrição de glicídeos da 

dieta pode aumentar a sobrevida do paciente sem que haja efeitos adversos e 

toxicidade em células normais. Reduz a inflamação no ambiente das células 

tumorais e diminui sua progressão. Esta terapia pode ser mais efetiva quando 

combinada a drogas que também alteram o metabolismo energético. 

Este estudo clínico que você está sendo convidado a participar também 

proporcionará que pesquisas sejam realizadas em laboratório, mais especificamente 

em exames de sangue e ressonância magnética antes e após a realização da dieta 

cetogênica. A realização dessa pesquisa laboratorial e ressonância magnética não 

implicarão em nenhum procedimento adicional para você, pois já fazem parte da 

rotina do tratamento do tumor cerebral. Estas pesquisas servirão para 

compreendermos os mecanismos que levam a morte do tumor pelo tratamento, 

permitindo assim, que possamos no futuro, prever aqueles pacientes que podem ter 

maior ou menor benefício com este tratamento. Também estarão sendo investigados 

todos os possíveis efeitos em seu organismo decorrentes desta dieta. Assim você 
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será solicitado a realizar exames laboratoriais e de imagem durante o seu 

tratamento e posteriormente ao término dele, durante o seu período de 

acompanhamento. 

O médico ou a nutricionista responsável por este projeto discutirá com você 

os requisitos para a participação no mesmo. Para sua inclusão, você irá a uma 

consulta com a nutricionista responsável por este estudo para fazer uma avaliação 

nutricional, que incluirá a coleta de dados como altura, peso, circunferência 

abdominal, dobras cutâneas e exames de sangue. Realizará anamnese alimentar 

com o objetivo de conhecer seus hábitos alimentares. 

Antes de iniciar o tratamento com dieta cetogênica, serão feitas perguntas 

sobre seu estado geral, tempo de tratamento com álcool perílico e todas as 

medicações que você está fazendo uso. Será feita uma avaliação de sintomas e 

possíveis queixas quanto à dieta. A resposta da sua doença ao tratamento também 

será avaliada através de exames de imagem. 

Você não precisa participar deste estudo para ser tratado (a) de sua doença. 

Outros tratamentos e terapias que podem incluir uma nova cirurgia, outra 

radioterapia e/ou outra quimioterapia. O médico do estudo pode discutir esse 

tratamento com você. 

Sua participação é voluntária. Você pode se recusar a participar do estudo ou pode 

interromper sua participação quando quiser, sem qualquer penalidade ou perda dos 

benefícios aos quais já tinha direito. 

Sua participação também pode ser interrompida pelo médico ou nutricionista 

do estudo. Se isso ocorrer pode ser devido a uma reação ruim ao tratamento 

proposto que você tenha apresentado ou devido a novas informações sobre a 

segurança ou eficácia. 

Você receberá informações sobre sua saúde proveniente de todos os exames físicos 

e testes de laboratório feitos neste estudo.  

Suas informações nutricionais serão mantidas confidenciais pela nutricionista 

do estudo e não serão disponibilizadas para publicidade a menos que sua violação 

seja exigida por lei. Os dados obtidos deste estudo que não o identificam 

individualmente poderão ser publicados ou entregues às autoridades regulatórias. 

Seus registros médicos originais podem ser revisados pelo colaborador e/ou seus 

representantes, pelo Comitê de Ética do estudo e pelas autoridades regulatórias 
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com o objetivo de verificar os procedimentos do estudo e/ou os dados. Suas 

informações médicas serão arquivadas e processadas em computador. 

Assinando este documento de consentimento, você autoriza a revisão dos 

registros, o arquivamento das informações e a transferência dos dados como 

descrito acima. Para participar do estudo, você ou seu representante legal deve 

assinar e datar a página de assinaturas. 

 

Responda as perguntas a seguir, circulando a resposta SIM ou NÃO. 
 
1. Você leu o Termo de Consentimento?          (SIM)      (NÃO) 
2. Foram respondidas todas as perguntas sobre o estudo e sobre a sua doença?  
(SIM)            (NÃO) 
3. Você se sente completamente esclarecido (a) sobre o estudo?  (SIM)      (NÃO) 
4. Você entendeu que pode sair do estudo a qualquer momento?  (SIM)        (NÃO) 
5.Você entendeu que se sair do estudo isso não afetará seu tratamento médico 
nessa 
instituição?   (SIM)    (NÃO) 
6.Você recebeu uma cópia deste Consentimento Livre e Esclarecido do Paciente 
para 
guardar com você?  (SIM)      (NÃO) 
7. Você concorda em fazer parte desse estudo?   (SIM)   (NÃO) 
 
 

Você está sendo informado sobre todos os aspectos significativos sobre o 

estudo; sabendo que nenhum modo seu nível de cuidados será afetado. Se durante 

o seu tratamento novas descobertas sobre a sua doença ocorrerem você será 

devidamente informado (a). 

 
 
 
__________________________________________________________ 
Nome do paciente 
 
 
 
 
_______________________________________________________ 
Assinatura do paciente ou representante legal 
 
 
 
Data:       /         / 
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9.3 DIETA CETOGÊNICA 

 

Exemplo de cardápio 

 

 Quantidade (g/ml) 

Desjejum  

Refresco de limão e gengibre  
Stevia 100% 
Inhame cozido 
Ovo mexido com açafrão e salsa à gosto 
Azeite de oliva acidez máxima 0.2 

200ml 
5 gotas 

60g 
2 claras 

20ml 

Colação  

Melão 
Castanha de caju 
Queijo minas 

100g 
30g 
40g 

Almoço  

Salada de alface, rúcula, acelga e alho poró 
Tomate cereja 
Couve-flor cozida 
Peixe assado com ervas 
Arroz integral com açafrão 
Maçã ao forno com canela 

À vontade 
25 g 
50g 

150 g 
60 g 
100 g 

Lanche  

Abacate amassado  
Cacau em pó 
Suco de couve, maracujá e gengibre 
Stevia 100% 

80 g 
20g 

200ml 
5 gotas 

Jantar  

Salada de alface e agrião 
Tomate cereja 
Brócolis cozido 
Frango grelhado 

À vontade 
50g 
50g 
150g 

Composição 
Pnt (g): 113,43 g – 453,75 Kcal – 25 % 
Gli (g): 131,58  g – 526,35  Kcal – 29 %  
Lip (g): 92,76 g – 834,9  Kcal – 46 % 
 
VET: 1815 Kcal 
 
Ferramenta utilizada para cálculo: http://www.avanutrionline.com.br 
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9.4 DIETA PADRÃO 

Exemplo de cardápio 

 

 Quantidade (g/ml) 

Desjejum  

Pão tradicional 
Queijo minas 
Mamão papaya 
Leite integral 
Café 

50 g 
30 g 
100 g 
150 ml 
50 ml 

Colação  

Banana d’água 
Castanha de caju 

100 g 
40 g 

 

Almoço  

Salada de alface, rúcula, agrião e alho poró 
Tomate  
Cenoura cozida 
Frango assado 
Arroz branco 
Feijão 
Azeite de oliva 

À vontade 
30 g 
50 g 
100 g 
70 g 
80 g 
15 ml 

Lanche  

Pão tradicional 
Pasta de ricota temperada 
Suco de couve, laranja e gengibre 
 

25 g 
30 g 

200 ml 
 

Jantar  

Mix de folhas 
Beterrada ralada 
Tomate cereja 
Brócolis cozido 
Arroz branco 
Peixe cozido com ervas 
Azeite de oliva 
Abacaxi 

À vontade 
50 g 
50 g 
70 g 
100 g 
15 ml 
100 g 

Composição 
Pnt (g): 78,75 g – 315 Kcal – 15 % 
Gli (g): 288,75  g – 1155 Kcal – 55 %  
Lip (g): 70 g – 630  Kcal – 30 % 
 
VET: 2100 Kcal 
 
Ferramenta utilizada para cálculo: http://www.avanutrionline.com.br 
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9.5 PARÂMETROS BIOQUÍMICOS DO GRUPO TRATADO 

 

1
ID: Número de identificação do paciente;

  

2
d.p. : Desvio padrão 

 3
GJ: Glicose de jejum,<100mg/dL (normalidade), ≥100mg/dL (hiperglicemia) 

 4
CT: Colesterol total, <240mg/dL (normalidade), ≥240mg/dL (hipercolesterolemia) 

5
LDL: LDL colesterol, <160mg/dL (normalidade), ≥160mg/dL (alto) 

6
HDL: HDL colesterol, >60mg/dL (desejável), <40mg/dL (baixo) 

 
7
TG: Triglicerídeos, <200mg/dL (normalidade), ≥200mg/dL (hipertrigliceridemia) 

*Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2013. 

  

ID1 

MOMENTOS 

INICIAL APÓS 90 DIAS 

GJ3 CT4 LDL5 HDL6 TG7 GJ3 CT4 LDL5 HDL6 TG7 

mg / dL 

5 77 211 113 80 92 74 170 93 61 81 

7 71 295 189 79 136 68 210 135 70 100 

8 87 214 103 65 230 82 211 89 70 200 

10 96 306 147 145 81 83 222 127 57 71 

11 86 235 132 67 178 81 200 120 73 134 

12 80 360 200 69 413 75 320 172 74 373 

13 112 215 134 39 211 95 188 100 50 190 

14 90 275 182 70 116 80 265 153 91 106 

15 90 237 139 65 167 85 200 110 70 135 

Média 87,7 260,9 148,8 75,4 180,4 83,4 220,7 122,1 68,4 154,4 

± 2d.p 11,2 49,0 32,2 27,0 95,2 13,0 42,9 26,3 11,03 87,9 
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9.6 PARÂMETROS BIOQUÍMICOS DO GRUPO CONTROLE  

 

  

ID1 

MOMENTOS 

INICIAL Após 90 dias 

GJ
3
 CT

4
 

 

LDL
5
 

 

HDL
6
 

 

TG
7
 

 

GT
3
 CT

4
 

 

LDL
5
 

 

HDL
6
 

 

TG
7
 

 
mg / dL 

1 77 239 158 59 110 80 245 167 62 121 

2 96 228 160 50 86 78 195 150 50 80 

3 78 253 126 110 85 82 268 139 94 173 

4 84 198 148 41 251 88 218 137 53 141 

5 82 171 85 77,2 40 74 153 78 72 55 

6 90 131 60 58 63 110 142 73 55 70 

7 84,2 191 120 56,8 67 80 180 100 61 61 

8 86 154 92 41 101 83 140 88 55 92 

Média  84,7 195,6 118,6 61,6 100,4 84,4 192,6 116,5 62,8 99,1 

± 2d.p. 5,8 39,9 34,4 21,3 60,6 10,4 44,9 33,7 13,4 39,3 

1
ID: Número de identificação do paciente; 

 2
d.p. : Desvio padrão 

3
GJ: Glicose de jejum,<100mg/dL (normalidade), ≥100mg/dL (hiperglicemia) 

 4
CT: Colesterol total, <240mg/dL (normalidade), ≥240mg/dL (hipercolesterolemia) 

 
5
LDL: LDL colesterol, <160mg/dL (normalidade), ≥160mg/dL (alto) 

 
6
HDL: HDL colesterol, >60mg/dL (desejável), <40mg/dL (baixo) 

 
7
TG: Triglicerídeos, <200mg/dL (normalidade), ≥200mg/dL (hipertrigliceridemia) 

*Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2013. 
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