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RESUMO

Fundamentos: A hipertensão arterial (HA) é uma doença prevalente e multifatorial.
Alterações genéticas têm sido associadas a ela, como o polimorfismo M235T do gene do
angiotensinogênio, o polimorfismoD/I da enzima conversora de angiotensina (ECA) e o
polimorfismo A1166C do receptor 1 da angiotensina II.
Objetivos: Determinar a prevalência dos polimorfismos M235T, D/I e A1166C e estudar a
inter-relação das variáveis genéticas, com HAS e outros fatores de risco cardiovascular e HA,
na população de empregados do Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES). Desenvolver
um modelo preditivo para hipertensão arterial aplicando as redes Bayesianas com nós ocultos
para análise dessas associações.
Métodos: Foram analisados em 1066 indivíduos, os polimorfismos genéticos M235T, D/I e
A1166C, variáveis constitucionais, metabólicas, tabagismo e uso de bebidas alcoólicas. O
diagnóstico de HA (PAS≥140 mmHg ou PAD≥90 mmHg ou uso de anti-hipertensivos) foi a
variável dependente. Desenvolveu-se um modelo preditivo para HA, utilizando-se as redes
Bayesianas com nós ocultos.
Resultados: 74,4% dos indivíduos analisados eram homens, com idade média de 40,66 anos.
Prevalência de HA: 19,5%. Freqüência do alelo T: 50,19%, do alelo D: 58,53% e do alelo C:
24,90%. Distribuição dos genótipos: MM = 25,86%, MT = 47,25%, TT = 26,24%; DD=
33,61%, DI= 49,76%, II=16,59%; AA= 56,04%; AC= 38,11%; CC= 5,85%. Os alelos T, D e
C associaram-se às maiores probabilidades de hipertensão arterial. A partir do modelo
desenvolvido de redes Bayesianas com nós ocultos foi possível estimar as probabilidades do
indivíduo pertencer ao grupo de hipertensos ou normotensos. As probabilidades variaram com
a combinação de características individuais em função do sexo, idade e genótipo.
Conclusões: As freqüências alélicas e a distribuição genotípica estudadas foram semelhantes
às encontradas previamente no país para o AGT e ECA. Não existem estudos nacionais sobre a
distribuição dos genótipos A1166C do AT1R. A presença dos alelos T, D e C correlaciona-se
positivamente com o risco maior de HA. Evidencia-se, utilizando-se modelos preditivos como
as redes Bayesianas com nós ocultos, que a probabilidade da pressão arterial estar elevada em
cada indivíduo, depende de complexa inter-ação entre fatores genéticos e ambientais. O tempo
durante o qual as múltiplas variáveis interagem deve contribuir para os achados observados.
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ABSTRACT

Background: Arterial Hypertension (AH) is a prevalent and multifactorial disease. Genetic
changes, such as the M235T polymorphism of the Angiotensinogen gene, D/I polymorphism
of the angiotensin converting enzyme and A1166C polymorphism of the AT1 receptor of
angiotensin II have been associated with it.
Objectives: To determine the prevalence of the M235T, D/I and A1166C polymorphisms and
to study the relationship among the polymorphisms, AH and other cardiovascular risk factors
in the population of employees of a Research Center of PETROBRAS (CENPES). To develop
a predictive model for AH applying the Bayesian networks with hidden nodes.
Methods: The M235T, D/I and A1166C genetic polymorphisms, constitutional and metabolic
variables, tobacco and alcohol use, were analyzed in 1066 individuals. The diagnosis of AH
(SBP≥140mmHg or DBP≥90mmHg or the use of antihypertensive medications) was used as
dependent variable. One model for AH was developed and tested utilizing the Bayesian
networks with hidden nodes.
Results: 74,4% of the individuals analyzed were males, with a mean age of 40,66 years old;
AH prevalence: 19,58%; T allele frequency: 58%; D allele frequency: 58,53% and C allele
frequency: 24,90%. Genotype distribution: 25,86% MM; 47,25% MT; 26,24% TT; 33,61%
DD; 49,76% DI; 16,59% II; 56,04% AA; 38,11% AC; 5,85% CC. The alleles T, D and C
associated to the greater probalities of arterial hypertension. From the model developed of
Bayesian networks with hidden nodes, it was possible to estimate the probabilities of an
individual to belong to the group of hypertensive or normotensive. The probabilities varied
with the combinations of individual characteristics as a function gender, age and genotype.
Conclusions: The allele frequencies found as well as the genotypic distribution were similar to
previous Brazilian studies for the AGT and ACE. There are not national studies about the
genotypic distribution of AT1R. The presence of the alleles T, D and C has a positive
correlation with a greater risk to develop AH. The predictive model for AH applying the
Bayesian networks with hidden nodes provides a better comprehension of the complex interrelationships among the polymorphisms and the risk factors in each gender and age, and how
they combine or organize to be associated to AH.
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1 –INTRODUÇÃO:

A doença aterotrombótica vascular (DATV) é a principal causa de morbidade e
mortalidade no mundo, tanto nos países desenvolvidos como, principalmente, nos paises em
desenvolvimento. As principais manifestações clínicas desta doença são a cardiopatia
isquêmica e o acidente vascular cerebral. As projeções estatísticas para o ano 2020, apontam
estas duas manifestações clínicas como as maiores causas de morte (mais de duas vezes do
que a segunda causa, o câncer), anos de vida perdidos e de anos de vida perdidos com
incapacitação1.
As formas de apresentação clínica dessas doenças são variáveis. Assim, a cardiopatia
isquêmica pode se apresentar como: angina pectoris estável e instável; infarto agudo do
miocárdio; insuficiência cardíaca ou cardiomiopatia dilatada e morte súbita. O acidente
vascular cerebral pode se apresentar como: isquêmico-trombótico; lacunar; hemorrágico ou,
ainda, como ataque isquêmico transitório. Outras manifestações clínicas da DATV são:
insuficiência vascular periférica crônica e aguda (claudicação intermitente, gangrena de
membros inferiores); aneurismas de aorta; aterotrombose mesentérica (infarto ou isquemia
mesentérica), estenose de artéria renal, insuficiência renal e outras. Todas estas diversas
formas de apresentação clínica sintomática apresentam critérios diagnósticos aceitos com base
no conhecimento científico atual. A aterotrombose vascular pode também evoluir de modo
assintomático. Seja qual for a forma de apresentação clínica, a qual depende
fundamentalmente do órgão ou área irrigada pelo(s) vasos afetados, existe um processo de
acometimento do endotélio e de toda a parede dos vasos (aterosclerose), com reação
inflamatória local e sobre o qual se instala um processo de trombose, contrabalançado por um
processo de trombólise. Este processo é evolutivo e acarreta a obstrução gradual ou aguda,
parcial ou total do vaso e conseqüente isquemia ou necrose dos tecidos irrigados pelo vaso
ocluído2.
A hipertensão arterial (HA) é considerada, um dos principais fatores de risco para o
desenvolvimento da DATV, entre os mais de 200 fatores de risco cardiovascular já descritos.
Atinge mais de 25% dos adultos em populações industrializadas2 e mais de 30% em estudos
brasileiros3. O aumento da pressão arterial, mesmo em níveis definidos como normais”,
facilita a instalação e agrava o processo de aterotrombose, acarretando alterações funcionais
dos chamados órgãos-alvo da hipertensão - como o cérebro, o coração e os rins. As alterações
vasculares e dos órgãos-alvo são devidas ao próprio aumento da pressão dentro dos vasos e a
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outras alterações como às alterações proliferativas musculares, por exemplo, a hipertrofia
ventricular. Ressalte-se que estas alterações proliferativas não devem ser apenas devidas ao
fator mecânico. Mecanismos hormonais devem estar envolvidos, visto que, por vezes, a
manifestação hipertrófica precede a elevação da pressão arterial e é um indicador de que a
pressão arterial irá se elevar com o decorrer do tempo2 .
A hipertensão arterial não pode ser, portanto, entendida somente como uma condição
clínica conseqüente às cifras tensionais elevadas. A elevação crônica da pressão arterial deve
ser entendida como um dos aspectos de um quadro sindrômico, o qual inclui:
a) alterações hemodinâmicas - alteração nas regiões de bifurcação, reversão do fluxo, tensões
de cizalhamento oscilantes ou de baixo valor absoluto, mudanças no fluxo laminar sanguíneo
e na viscosidade sanguínea, tempo de residência das partículas em suspensão no sangue, entre
outros, os quais estão relacionados com a gênesis e desenvolvimento de aneurismas e áreas
estenóticas. A contribuição dos fatores hemodinâmicos na gênesis do processo de
aterotrombose tem recebido grande apoio dos estudos em modelos matemáticos do sistema
cardiovascular4 ;
b) alterações metabólicas-hormonais e tróficas, tais como3 : dislipidemias, resistência à
insulina ou diabetes mellitus, obesidade centrípeta, microalbuminúria, atividade aumentada
dos fatores de coagulação, redução da complacência arterial, hipertrofia e alteração da função
diastólica do ventrículo esquerdo entre outras5.
Muitos dos componentes da chamada “síndrome hipertensiva” representam fatores de
risco cardiovascular isolados, ou seja, são fatores de risco cardiovascular independentes da
elevação da pressão arterial.
Quando considerada apenas a pressão arterial, uma variável fisiológica a qual se tem
instrumentos de uso clínico cotidiano para medi-la, observa-se que a sua variabilidade (para
mais ou para menos) ou a sua manutenção dentro de determinados limites, resultam da
organização complexa de diversos componentes. A variação para mais (hipertensão arterial), é
resultante (como para qualquer doença) do desequilíbrio da organização do sistema complexo
antropo-genético-social-cultural, ao qual cada indivíduo pertence, relacionado ao ecosistema
ou fatores ambientais (ver abaixo).
Em alguns casos raros de hipertensão, o padrão de segregação da doença pode ser
enquadrado dentro das regras clássicas da genética (formas mendelianas), onde um único gene
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é o causador de grandes alterações no valor da pressão arterial. Exemplos destas
anormalidades são: 1) A doença de Liddle, devida a mutações nos genes que codificam as sub
unidades beta e gama dos canais de sódio das células do nefron, aumentando a reabsorção de
sódio 2) O hiperaldosteronismo reversível por glicocorticóide, devido a fusão de dois genes
adjacentes do citocromo P450 produzindo uma aldosterona-sintase funcional, sob o controle
do ACTH 3) O excesso aparente de mineralocorticoide, devido a mutação do gene da 11-betahidroxi-esteróide desidrogenase tipo 2, com perda de sua função inativadora de cortisol,
levando a um aumento de mineralocorticóide intracelular. Todas são formas familiares de
hipertensão arterial com renina baixa e hipocalemia, de início precoce6.
Estas doenças são importantes, não pelo seu papel do ponto de vista da saúde pública,
mas sim por possibilitarem o entendimento de alguns dos mecanismos responsáveis pela
regulação da pressão arterial. A maioria dos casos de HA, porém, se enquadra nas formas nãomendelianas de hipertensão nas quais vários genes e vários fatores ambientais podem estar
envolvidos.
Para melhor compreensão do entendimento da DATV e da hipertensão arterial é
preciso abandonar parcialmente os modelos causais determinísticos unicausais ou mesmo
multicausais e se passar a pensar com base em modelos de sistemas complexos adaptativos.
Vale aqui mencionar alguns conceitos fundamentais destes sistemas7.
Um sistema complexo adaptativo é um conjunto de agentes individuais, com liberdade
para agir de modo nem sempre previsível e cujas ações são interconectadas, de modo que a
ação de um agente muda o contexto dos demais agentes7.
Um sistema complexo adaptativo tem as seguintes características7:
•

Limites nebulosos ao invés de rígidos

•

A ação dos agentes tem por base regras internas

•

Os agentes e o sistema são adaptativos no tempo e a adaptação pode ser para
melhor ou para pior dependendo do ponto de vista considerado

•

Os sistemas estão relacionados a outros sistemas e co-evolvem

•

Tensão e paradoxo são fenômenos naturais e não necessariamente precisam ser
resolvidos

•

Interação leva continuamente à emergência de novos comportamentos.

•

A não linearidade é inerente ao sistema

•

Imprevisibilidade é inerente ao sistema – para conhecê-lo é preciso observá-lo

•

Dentro da imprevisibilidade há um padrão
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•

Pode existir um comportamento atrator (Ex.: variação de cada batimento cardíaco),
ou seja, ao ser retirado de seu estado por algum fator, o sistema tende a retornar ao
estado inicial.

•

Auto-organização – no caso dos seres vivos a auto-organização é característica
fundamental. Os seres vivos têm a propriedade de se auto-reparar quando sofrem
agressões.

A Figura 17 representa, de forma esquemática, um modelo hipotético sobre a complexa
inter-relação entre meio ambiente e indivíduos, com seus respectivos genes. Neste modelo,
pode-se considerar um indivíduo (com milhares de genes que se inter-relacionam) ou um
conjunto de indivíduos que se relacionam em sociedade, como um sistema complexo antropogenético-social-cultural. Os indivíduos, organizados em sociedades e com certas práticas
culturais, estão expostos ao meio ambiente (eco-sistema complexo). No ecossistema, múltiplas
variáveis também se inter-relacionam e atuam sobre um, ou sobre múltiplos indivíduos e
influenciam o modo de organização social e suas manifestações culturais.
Sistema Ambiental
Complexo

Sistema Genético
Complexo
Tratamento

Prevenção
I1

FR 1

I2

FR 2

I3

FR 3

FR n

I4

Nd

D1

R1

R2

D1

D2

Tempo

FR = Fator de risco
I = Indivíduo
D1 = Doença x
D2 = Doença y
Nd = Não doente
R = Resposta terapêutica

Sistema complexo antropo-genético-sóciocultural

Figura 1 – Proposta de modelo causal para doenças complexas 7.
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Esta complexa interação pode levar a inúmeros desfechos. Na Figura 1 observa-se que
indivíduos expostos a fatores de risco ambientais semelhantes podem desenvolver doenças
diferentes, assim como, indivíduos expostos a fatores ambientais diversos e possuindo uma
base genética diferente podem desenvolver a mesma doença. Fica fácil, então, compreender
porque indivíduos com o mesmo diagnóstico e submetidos à mesma intervenção terapêutica
apresentam baixa probabilidade de terem uma resposta benéfica ou a resposta terapêutica pode
ser inteiramente diversa. Daí a importância de se acompanhar a história pessoal dos
indivíduos, ou seja, observar a evolução do sistema no tempo, não somente durante a doença,
para compreender as diversas reações que aquele organismo tem aos estímulos ambientais. Os
modelos de sistemas complexos permitem perceber que as respostas a intervenções, como as
intervenções terapêuticas, podem ter pequena probabilidade de benefício para cada indivíduo,
assim como probabilidade de algum efeito indesejável e que intervenções mais amplas, como
no meio ambiente, que afetam os processos interativos de muitas variáveis, podem ter maior
probabilidade de êxito ou de dano.
Cabe ressaltar, ainda, que a pressão arterial é controlada por diversos sistemas, ou seja,
a regulação da pressão arterial pode ser entendida como um sistema redundante, isto é, vários
sistemas atuam em conjunto ou em cascata, para manter o controle da PA em níveis
adequados à vida. A desregulação de um sistema de controle leva a alterações em outro
sistema de controle, ou ativa sistemas latentes, para manter a pressão arterial sem desvio ou
com pouco desvio. A pressão arterial pode se estabilizar, ou atingir um novo patamar, mas às
custas de uma nova homeostase ou novo estágio de equilíbrio entre os diversos sistemas de
controle.
Para tentar entender esta complexidade, tome-se como exemplo apenas um dos
diversos sistemas que está envolvido na manutenção da pressão arterial, o sistema reninaangiotensina-aldosterona. Nele existem pelo menos seis proteínas e seus genes controladores:
a renina, o angiotensinogênio, a enzima conversora de angiotensina e a enzima conversora 2
de angiotensina e os receptores da angiotensina II - AT1 e AT2. Este sistema, com a
descoberta da ECA2 em 2000, parece se auto-regular. A ECA 2 compete com a ECA na
transformação da Angiotensina I em Angiotensina 1-9 (nonapeptídeo) ou em Angiotensina 2
(octapeptídeo) respectivamente. A Angiotensina 1-9 é então transformada em Angiotensina 17 (heptapeptídeo que é um vasodilatador) pela ECA. Portanto, a atuação da ECA2 diminui a
quantidade de Angiotensina I que é transformada no vasoconstrictor Angiotensina II.
Este sistema tem ainda estreita ligação com o sistema vasodilatador da bradicinina (a
ECA inativa o vasodilatador bradicinina) e através desta, relaciona-se com o sistema L-
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arginina - óxido nítrico. A bradicinina é uma das substâncias que estimula a ação da sintase do
óxido nítrico na transformação da L-arginina em L-citrulina formando óxido nítrico. Em
condições patológicas como a estenose de artéria renal, o sistema renina-angiotensinaaldosterona se encontra estimulado e a pressão arterial pode estar elevada. No entanto em
outras condições, como na deprivação de sal ambiental, como a encontrada entre os índios
Yanomami8, ele também se encontra grandemente estimulado, mas com níveis normais ou
baixos de pressão arterial. Portanto a estimulação do mesmo sistema pode ou não se associar à
elevação da pressão arterial, porque outros sistemas podem ter sido ativados ou inibidos pelos
estímulos diversos que provocaram o aumento da produção de renina.
Os estudos epidemiológicos têm mostrado variações amplas da prevalência da
hipertensão arterial em populações vivendo em ambientes diversos. A idade pode estar
associada com a elevação da pressão arterial, mas em populações isoladas, como a dos
Yanomami8,9, esta relação positiva entre idade e pressão arterial não é notada, o que faz
suspeitar que a idade pode apenas representar maior tempo de exposição do indivíduo aos
fatores ambientais que se associam com a elevação da pressão arterial ou modificações das
funções fisiológicas com o tempo.
Por outro lado, estudos genéticos têm procurado avaliar a relação entre diversos genes
ou polimorfismos genéticos dos sistemas conhecidos de controle da pressão arterial, com a
elevação da pressão arterial. Os mais estudados são os polimorfismos do gene do
Angiotensinogênio ou da Enzima de Conversão da Angiotensina, os genes da sintase
endotelial do óxido nítrico, do receptor do peptídeo natriurético, do receptor tipo 2 da
Angiotensina, do receptor tipo 2 da bradicinina e outros10.
O problema para entender esta complexa interação indivíduo-meio ambiente em parte
é decorrente da limitação em analisar o quase infinito número de variáveis genéticas e
ambientais que podem estar influenciando não apenas a pressão arterial em um dado
indivíduo, mas as repercussões desta elevação. Dois indivíduos com o mesmo nível de pressão
arterial podem ter repercussões diversas dependente das outras variáveis em jogo.
Como abordar, portanto, esta complexa organização dos sistemas vivos em seu meio
ambiente e obter informações que sejam úteis para o clínico nos cuidados com os seus
pacientes hipertensos?
A utilização de cálculos probabilísticos tem auxiliado a compreender diversos
problemas clínicos e auxiliado em decisões clínicas. Como exemplo podem-se citar as
estimativas das probabilidades de uma determinada doença para indicação de um exame
complementar11 com base nos dados epidemiológicos, na anamnese e no exame físico ou,
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ainda, a estimativa de risco em diversas situações clínicas para determinar o melhor momento
de uma intervenção terapêutica seja preventiva seja curativa12. No entanto, os cálculos
probabilísticos podem induzir a erros nas decisões individuais e precisam sempre ser
interpretados ou julgados clinicamente para definir se um determinado indivíduo responderá
ou não de acordo com as probabilidades. Estes modelos probabilísticos exigem, cada vez
mais, cálculos complexos envolvendo inúmeras variáveis. Porém, o número de variáveis que
entram em jogo na determinação de um estado de vida é ilimitado, e apesar do poder de
computação aumentar com o avanço tecnológico, não se pode, em cada caso, obter e incluir
todas as variáveis em jogo para tomar uma decisão clínica, nas situações de vida real.
Conhecendo o ambiente em que se está ou a população que se lida, é possível
selecionar variáveis que são importantes para definir o estado do indivíduo e se testar as
“variáveis heurísticas” (escolhidas pelo conhecimento que se tem do meio ambiente e do
indivíduo) dentro de um determinado modelo preditivo que permita estudar a inter-relação
entre as variáveis e verificar se este modelo heurístico funciona na prática.
No presente estágio evolutivo do conhecimento só é possível estudar um número
limitado de polimorfismos genéticos em conjunto para tentar entender as complexas
interações com variáveis bioquímicas e constitucionais dos indivíduos e algumas variáveis
ambientais.
Para o presente estudo foram escolhidos três polimorfismos ainda pouco estudados
clinicamente em nosso meio: o do angiotensinogênio, o da enzima conversora da angiotensina
e o do receptor AT1 da angiotensina. Todos são pertencentes a um dos sistemas de controle
da pressão arterial (o sistema renina-angiotensina-aldosterona). Procurou-se estudar a
associação entre eles e com algumas variáveis individuais e ambientais que parecem
influenciar na determinação dos níveis de pressão arterial. Para estudar esta interação entre as
variáveis genéticas-bioquímicas-constitucionais-ambientais escolhidas, optou-se por utilizar
um modelo que tem sido usado para estudar sistemas complexos, o modelo de redes
Bayesianas com nós ocultos. Espera-se com isto melhor compreender a complexa relação
indivíduo (genes) e meio ambiente, na determinação de um dos problemas clínicos mais
freqüentes na prática clínica: a elevação da pressão arterial.
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2 – OBJETIVOS

2.1- OBJETIVO GERAL

Contribuir para o conhecimento da complexidade causal das doenças cardiovasculares.

2.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a- Determinar a prevalência dos polimorfismos dos genes da ECA,

do

angiotensinogênio e do receptor tipo 1 da angiotensina II e estudar a interrelação das
variáveis genéticas, com fatores de risco cardiovascular conhecidos e a hipertensão arterial,
na população de empregados do Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES).
b- Desenvolver modelo preditivo aplicando as redes Bayesianas com nós ocultos
para análise dessas associações.

9

3 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1- REVISÃO EPIDEMIOLÓGICA - HIPERTENSÃO ARTERIAL

3.1.1- Dados Mundiais
É fato por demais conhecido que a hipertensão arterial é um dos principais fatores de
risco para doença aterotrombótica vascular (coronariana, encefálica, renal, mesentérica e
periférica)13.
Ao

abordar

o

impacto

da

hipertensão

na

prevalência

das

complicações

cardiovasculares é indispensável citar a análise que englobou 61 estudos com 958.074
participantes que apresentaram cerca de 56.000 eventos cardiovasculares, números que tornam
muito confiáveis os seus achados13. Esses dados documentaram de maneira irrefutável a
relação entre os níveis da pressão arterial sistólica e a ocorrência de eventos cardiovasculares,
a partir dos quarenta anos de idade. Observou-se um aumento log-linear dos eventos
cerebrovasculares, isquêmicos cardíacos e de outras mortes vasculares para pressões arteriais
acima de 115 mmHg de pressão sistólica e de 75 mmHg de pressão diastólica .
Os dados também documentaram que um nível de pressão arterial sistólica 20 mmHg
menor, para as faixas de idade entre 40 e 69 anos, diminui em cerca de duas vezes a incidência
de eventos cardiovasculares, tanto cardíacos como cerebrais13. Isto ressalta a necessidade do
empenho dos médicos em conhecer melhor os mecanismos reguladores da PA e de adotar
medidas preventivas para impedir ou reduzir a probabilidade de que a pressão arterial se eleve,
mesmo nos níveis ditos “normais” e de não apenas intervir nos níveis de pressão arterial acima
de um valor arbitrário e classificado como “hipertensão arterial”.
Níveis de 20 mmHg da pressão arterial sistólica mais baixos, promovem resultados
semelhantes aos observados com 10 mmHg da pressão arterial diastólica menores. As taxas
mais baixas de eventos cardiovasculares são observadas para valores até 115/75 mmHg.
Abaixo deste valor há poucas evidências de que as taxas de mortalidade cardiovascular sejam
menores. Esses achados refutam a hipótese de que haveria um “valor limite” de 140-160
mmHg (dependendo da idade) abaixo do qual uma pressão arterial menor não estaria
associado a um menor risco de morte cardiovascular. Qualquer valor menor da PA indica
menor risco de eventos cardiovasculares. Os benefícios do tratamento antihipertensivo devem
ser maiores para aqueles em maior risco de eventos13. As medidas para reduzir a PA de toda a
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população, como reduzir a ingesta de sal ou o peso corporal ou aumentar a atividade física,
para pessoas em qualquer nível de PA, seriam mais eficazes em reduzir a mortalidade
cardiovascular do que apenas intervir nos níveis elevados com drogas anti-hipertensivas.
Mesmo porque, os efeitos desssas drogas, como em geral de qualquer outra droga terapêutica,
é pequeno: reduções de risco relativo de apenas 20 a 30% ou quando muito 40% ou, reduções
de risco absoluto de 2 a 3%. Ou seja, a maioria dos indivíduos tratados não se beneficia do
tratamento.
Deve-se ressaltar, no entanto, que a metanálise mencionada acima foi realizada em
estudos de pessoas residentes na Europa (70%), nos Estados Unidos (20%) e na Ásia . Nestas
pessoas a mortalidade por doença isquêmica coronariana foi maior que a mortalidade por
doença cerebrovascular, situação oposta a que ocorre no Brasil onde as taxas de mortalidade
por DCBV são maiores que por DIC14.
A hipertensão arterial tem prevalência variável ao redor do mundo, com cerca de
28,7% da população apresentando a doença nos Estados Unidos, 30% nos países latinos, 48%
no Japão e 55,3% na Alemanha, para citar alguns. A Polônia tem o maior índice, com 70,7%
da população com hipertensão, e a área rural da Índia a menor, com 3,4%15. Em levantamento
que analisou os dados de 44 estudos epidemiológicos sobre prevalência da hipertensão arterial
em diferentes países pode-se observar uma incidência média de 26% na população mundial.
Ela é mais freqüente nos países em desenvolvimento (Figura 2). Dado interessante é que a
prevalência está diminuindo nos países desenvolvidos e aumentando nos em desenvolvimento
(Figura 3)15.
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Como citado anteriormente, as pressões mais altas provocam mais complicações
cardiovasculares, entretanto, sua prevalência é menor. No conjunto, pressões acima de 160
mmHg são responsáveis por 24% dos eventos, mas 67% deles ocorrem nos indivíduos com
PA entre 140 e 160 mmHg. Esses números destacam a importância do tratamento da
hipertensão leve, pois ela é responsável por um número maior de eventos cardiovasculares que
as pressões mais altas e, também, a importância em evitar a progressiva elevação da pressão
arterial mesmo nas pessoas com níveis “normais”.
É preciso considerar também a concomitância de outros fatores de risco, pois dados
epidemiológicos mostram que a associação desses fatores potencializa o risco da ocorrência
dos eventos cardiovasculares. A Figura 4 mostra de maneira esquemática o impacto da
associação de três fatores de risco na gênese de complicações cardiovasculares16. Além disso,
é preciso ressaltar os determinantes sociais das doenças cardiovasculares e seus fatores de
risco, pois sem se considerar sua importância, as ações para o controle das DCV terão pouca
possibilidade de êxito17.
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Eventos Cardiovasculares
Papel da Associação de Fatores de Risco
PA Sistólica
155 mmHg
“x” representa o aumento
de risco para o
desenvolvimento de
complicações
cardiovasculares

3x

4, 5 x

9x
19 x

Fumo

1, 9 x

9x

4x

Colesterol
330 mg/dl

Figura 4 – Papel da associação de fatores de risco em eventos cardiovasculares16

Apesar de toda a documentação sobre a relação entre PA e eventos cardiovasculares,
quando se procura verificar o que ocorre, os dados mostram que somente a minoria dos
pacientes tem a pressão arterial controlada. Os números são um pouco mais animadores nos
países desenvolvidos, mas ainda muito aquém do desejado. Nos Estados Unidos, 31% dos
hipertensos têm sua pressão arterial controlada, 27% na Grécia, 9,3% na Inglaterra, 5% na
Espanha e 2,3% no México (Figura 5), números que justificam a necessidade premente de
campanhas de informação dirigidas à população e aos médicos, no sentido de um melhor
entendimento da complexidade da interelação entre fatores genéticos, sociais, culturais e
ambientais para o controle das doenças crônicas, especialmente das DCV18,19.
Quando se procura uma explicação para esses baixos índices de controle da
hipertensão, muitas hipóteses surgem, como a desinformação. Mas outras poderiam ser
lembradas, como o fato de a hipertensão ser uma doença oligossintomática, o custo do
tratamento, os efeitos colaterais dos medicamentos e, principalmente, estratégias de ação que
não contemplam a complexidade do problema.
.
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Figura 5 – Conhecimento e controle da hipertensão arterial19

Uma outra razão advém do próprio comportamento dos médicos, que dificilmente
modificam sua conduta depois de iniciado o tratamento. Em levantamento na Europa, ao se
pesquisar a consulta de retorno, percebeu-se que a maioria deles não aumentava a dose dos
medicamentos, aguardando a próxima avaliação para a tomada de conduta. Observou-se que
84% dos médicos não modificam sua conduta em face de uma medida de PA elevada (Figura
6)19.

Atitude do médico quando
a PA alvo não é atingida
troca a droga
5%

adiciona outra
droga
5%
aumenta a dose
do medicamento
prescrito
6%

não modifica a
medicação
iniciada
84%

Figura 6 – Atitude do médico quando a pressão arterial alvo não é atingida19
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No estudo16, citado anteriormente, foi calculada a variável chamada “population
attributable fractions” (PAF), definida como a redução proporcional de doença ou
mortalidade que ocorreria se a exposição aos fatores de risco fosse reduzida para um nível
alternativo, obtido de dados sobre prevalência de fatores de risco e “tamanho do efeito
maléfico”. Para cada doença foi estimada a fração atribuída na população conjunta para
múltiplos fatores de risco por idade e sexo e, da contribuição direta de cada fator de risco
individual. Foram feitas também outras correções para levar em consideração a parte do dano
que é mediada através de outros riscos.
Assim, a contribuição individual e conjunta (cenário ajustado), dos fatores de risco
para o grupo de doenças não transmissíveis em regiões do mundo classificadas por
desenvolvimento e taxas de mortalidade está demonstrada na Tabela 1 abaixo:
Tabela 1- Contribuição individual e conjunta (cenário ajustado) dos fatores de risco. Para o grupo de
doenças não transmissíveis em regiões do mundo classificadas por desenvolvimento e taxas de
mortalidade.Onde A : Regiões em desenvolvimento com alta mortalidade; B : Regiões em
desenvolvimento com baixa mortalidade e C : Regiões desenvolvidas

Fator de Risco

A
254 Milhões
DAYLY

B
C
244 Milhões 168 Milhões
DAYLY
DAYLY

Hipertensão Arterial
(Fração atribuivel populacional – PAF)
Hipercolesterolemia
(Fração atribuivel populacional – PAF)
Tabagismo
(Fração atribuivel populacional – PAF)
Álcool (não vascular)
(Fração atribuivel populacional – PAF)
Total
(Fração atribuivel populacional – PAF)

8%

8%

14 %

6%

4%

10 %

5%

6%

15 %

2%

6%

7%

17 %

20 %

34 %

Este estudo16 mostrou que existem grandes falhas no conhecimento de como estes
múltiplos fatores de risco afetam as doenças e como interagem e, que atuar sobre múltiplos
fatores de risco pode ser um passo importante para reduzir as desigualdades de saúde, muitas
das quais estão parcialmente relacionadas ao agrupamento de fatores de risco maiores em
grupos socioeconômicos específicos. Isto corrobora a necessidade de abordar o problema da
saúde cardiovascular utilizando modelagem complexa.
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Os números desta tabela são para países de alta mortalidade. O PAF conjunto de
mortalidade para todas as doenças não comunicáveis é de 49 a 52 % e para incapacitação de
35 a 36%.Além disso, a contribuição de cada fator de risco para o “global buerden of disesase”
(expresso em DAYLY) é bastante pequeno: hipertensão 4,4 %, hipercolesterolemia 2,8 %, aumento de
IMC 2,3%16.

3.1.2 – Dados Brasileiros
No Brasil, quando se avaliam os estudos de prevalência de HA, encontra-se uma
heterogeneidade de resultados ainda maior quando comparada a de outros países. O principal
fator seria a variação da metodologia dos estudos. Observa-se: diversidade de critérios
diagnósticos, diferenças quanto ao tipo de hipertensão descrito, grandes variações nos limites
inferiores e superiores das idades, tamanhos das amostras consideravelmente diferentes, nãorepresentatividade da população geral, opção de alguns autores pela medida da prevalência em
voluntários e inúmeros outros aspectos como:

padronização de técnicas, instrumentos,

examinadores, número de examinadores e situação do examinado no momento da medida.
A maioria dos estudos de prevalência de HA publicados concentra-se na região sudeste
do país, particularmente no eixo Rio-São Paulo. Nesses estudos encontram-se prevalências
que variaram de 5,04% a 32,7% no sudeste; 7,2% a 40,3% no nordeste; 1,28% a 27,1% no sul
e 6,3% a 16,7% no centro-oeste, diferenças estas que chegam a 21 vezes no caso da região sul.
Não há nenhum estudo de prevalência de HAS na região norte. Os seus resultados foram
resumidos por Lessa3.
Os primeiros trabalhos realizados em amostras populacionais brasileiras foram os de
Achutti e cols.20 na cidade de Porto Alegre, Costa21, no Rio Grande do Sul e, Ribeiro e cols.22,
em São Paulo. Em 1990, Rego e cols.23, em São Paulo, encontraram uma prevalência de
22,3% de hipertensão arterial.
Recentemente foram publicados estudos em Catanduva (SP)24 e Bambuí (MG)25. No
estudo de Catanduva a prevalência de HA foi de 31,5% e 27,6% dos hipertensos estavam
controlados. Na cidade de Bambuí (MG), em estudo populacional com todos os habitantes
acima de 60 anos de idade, encontrou-se uma prevalência de 61,5% nessa faixa etária, contra
12,8% entre indivíduos de 18 a 59 anos. Dos idosos, 76,5% estavam cientes de possuir HA,
63% estavam em tratamento e 38,8% controlados.
Em estudo realizado com os índios Yanomami8 observou-se que esta população
apresentava níveis altos de renina e estava com o sistema hipertensivo (renina-angiotensina-
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aldosterona) altamente estimulado devido à sua baixa ingestão de sal na dieta. Apesar do
estímulo a este sistema, não se encontrou nenhum caso de elevação da pressão arterial acima
de 140 x 90mmHg entre os índios examinados. Mais ainda, a pressão arterial não se elevava
com a idade, como se observa freqüentemente em populações ocidentais.
Outro estudo nacional que merece destaque, foi o realizado entre os moradores da XXa
Região Administrativa do Município do Rio de Janeiro (Ilha do Governador), onde a
prevalência de hipertensão arterial encontrada foi de 38%26 e apenas 10% dos hipertensos
estavam com sua pressão arterial controlada.
Dois estudos em populações pré-definidas, um entre os motoristas de ônibus de um
bairro da periferia de Niterói (São Gonçalo)27, Rio de Janeiro e outro entre os empregados do
Centro de Pesquisas da Petrobras28, também na cidade do Rio de Janeiro, foi encontrada
prevalência semelhante, no primeiro 20,7% e no segundo 18,2% respectivamente, populações
com idade média de 42,5 anos.
Poucos estudos incluíram análises de outras variáveis consideradas associadas à
hipertensão arterial na literatura internacional. As prevalências mais elevadas mostraram-se
correlacionadas ao maior consumo de álcool, às ocupações do setor terciário da economia, à
migração, ao uso de anticoncepcionais orais (mulheres) e à classe social baixa. Contudo, a
escolaridade aparece como um dos fatores mais importantes, com razões de prevalência entre
1,4 e 7,3 de hipertensão arterial nas comparações entre analfabetos e aqueles com nível
superior 29.
Os achados epidemiológicos reforçam a necessidade de uma abordagem complexa
para o problema das DCV e não apenas o tratamento isolado ou mesmo em conjunto dos
fatores de risco. Não basta controlar apenas a hipertensão arterial ou a dislipidemia, o hábito
de fumar, o diabetes, enfim, os fatores já identificados como de risco para se obter uma real
redução dos eventos cardiovasculares16. A abordagem tem que envolver a sociedade como um
todo e seu meio ambiente, visto que os fatores responsáveis pela elevação da PA provocando
um desarranjo no complexo sistema antropo-genético-sócio-cultural com seus sistemas
fisiológicos redundantes de controle da PA, podem estar neste sistema complexo e no
ecosistema no qual interage e co-evolve no tempo. Intervenções abrangentes terão mais
probabilidade de sucesso do que apenas tratar os hipertensos com drogas.
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3.2

–

REVISÃO

FISIOPATOLÓGICA

DO

SISTEMA

RENINA-ANGIOTENSINA-

ALDOSTERONA :

3.2.1 – Histórico:
O Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA) é um dos mais antigos sistemas
hormonais conhecidos. Em 1892, o cientista considerado o pai da endocrinologia moderna
Brown-Sequard, levantou a hipótese de que o rim teria uma substância interna (um hormônio)
causadora de hipertensão arterial. Robert Tigerstedt e seu aluno Per Bergman, em 1898,
baseados nesta suposição realizaram a clássica experiência na qual foi observado um aumento
imediato e consistente da pressão arterial em coelhos anestesiados que receberam extratos
macerados de rim de coelho. Tigerstedt chamou esta substância de renina (derivada dos rins),
demonstrando também que esta substância não aumentava o débito cardíaco e que sua ação na
elevação da PA era feita através do aumento da resistência vascular30 .
Durante muitos anos, outros pesquisadores tentaram em vão confirmar os achados de
Tigerstdt, até que em 1934, Harry Goldblatt conseguiu provocar hipertensão crônica em cães,
muito semelhante à hipertensão em humanos, através do clampeamento da artéria renal nestes
animais. Neste mesmo ano, ele e outros dois pesquisadores (Wilson e Pickering) descreveram
a produção de hipertensão maligna com necrose fibrinóide pela renina, em coelhos e cães,
confirmando os achados de Tigerstdt e Bergman30.
Em 1939-40, um grupo independente de pesquisadores (Braun-Menendez, 1939 e
Page, 1940), demonstraram que não era a renina a substância pressora e sim um novo
peptídeo, chamado por Page de angiotonina30.
Durante a década de 50 , houve o reconhecimento, isolamento e síntese da aldosterona,
reconhecida como o maior hormônio regulador da homeostase do sódio e potássio, através de
sua ação renal. O papel da aldosterona na hipertensão arterial só havia sido demonstrado no
aldosteronismo primário onde um excesso de aldosterona causava retenção sustentada de
sódio e depleção de potássio e uma conexão entre os rins e a glândula adrenal ainda não era
reconhecida30.
Em 1957, Skegges e colaboradores descreveram o substrato proteico da renina, hoje
chamado de angiotensinogênio, e demonstraram que havia uma enzima plasmática (enzima
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conversora de angiotensina) que hidrolizando o decapeptídeo angiotensina I dava origem ao
octapeptídeo Angiotensina II, o mais poderoso hormônio vasoconstritor30.
Finalmente na década de 60, Laragh e Ulick através de seus estudos em hipertensão
malígna, revelaram a existência de um sistema sinalizador entre os rins e as adrenais
iniciando-se com a liberação renal de renina e a formação de angiotensina II no plasma,
levando a um aumento da PA e a secreção adrenal de aldosterona com conseqüente retenção
de sódio e eliminação de potássio. Estava então estabelecida a ação do Sistema ReninaAngiotensina-Aldosterona no controle da pressão arterial, provocando um enorme avanço na
pesquisa em hipertensão arterial 30.
Além de todas as ações sistêmicas conhecidas do SRAA, existem fortes evidências de
que um sistema renina-angiotensina local estaria presente no coração, vasos sanguíneos,
cérebro e rins, e que poderia mediar os efeitos locais (como remodelamento tecidual)
independente dos níveis de renina e angiotensinogênio circulante31.
Dois novos capítulos na história do SRAA começaram recentemente. Um em 2000,
com a descoberta da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) 32,33 e outro em 2002, com
a descoberta do receptor da renina34 .
Está claro atualmente que o SRAA é muito mais complexo do que estas pesquisas
previam. Hoje se sabe que este sistema é um dos maiores reguladores da fisiologia humana.
Ele controla a pressão arterial e o equilíbrio hidroeletrolítico através de efeitos coordenados
nos rins, coração e vasos sanguíneos35 .

3.2.2 – Renina e Angiotensinogênio
A renina é sintetizada nas células justaglomerulares dos rins, glândulas salivares,
células do córtex adrenal, neurônios e outros tecidos. Embora, a grande maioria da renina
circulante seja derivada dos rins, a secreção local ocorre em outros sítios de síntese de renina,
tais como a glândula adrenal, onde a sua produção local pode levar a síntese de aldosterona
mesmo em animais nefrectomizados. De forma semelhante, a prorenina (precursor inativo da
renina) é sintetizada pelos rins, ovário e útero, entre outros tecidos, e como a renina, é
encontrada na circulação e

no espaço extracelular. Desta forma, a expressão do gene

codificante da renina provoca a síntese de prorenina pelas células justaglomerulares renais,
ativação e secreção de renina por estas células, geração de angiotensina I pela atividade
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enzimática da renina, e subseqüente geração de angiotensina II tanto no plasma como nos
tecidos36.
Entretanto, renina, angiotensina I e angiotensina II podem também ser produzidas
pelos tecidos com conversões enzimáticas subseqüentes ocorrendo localmente. Há evidências
consistentes, em ambos os modelos animal e humano, a favor da síntese local de cada um dos
componentes

do SRAA, determinando geração local de angiotensina. Entre as novas

observações é importante destacar que a prorenina e a renina podem ligar-se a receptores
celulares específicos com produção de efeitos fisiológicos. Esta observação sinaliza um novo
papel para a renina e prorenina extracelulares e, assim, conclui-se que renina e prorenina são
de fato hormônios, assim como enzimas37.
O angiotensinogênio é precursor dos peptídeos angiotensinas e é codificado por um
único gene. É uma glicoproteína que contém 452 amino ácidos. Esta glicoproteína, possui a
seqüência da angiotensina em sua porção amino-terminal.

Várias enzimas clivam o

angiotensinogênio para gerar angiotensina I e II diretamente, e outras enzimas como ECA
podem converter Angiotensina I em Angiotensina II. Estudos com inibidores da renina
indicam que a renina é a principal responsável pela geração dos peptídeos angiotensina
circulantes, mas outras enzimas podem desempenhar este papel a nível tissular, especialmente
em sítios de inflamação38 .
A renina é uma aspartil-protease, inicialmente sintetizada como a prorenina . Muitas
espécies têm apenas um gene para renina, embora algumas linhagens de ratos tenham dois
genes para renina. Ambos prorenina e angiotensinogênio são expressos em diferentes tecidos,
embora níveis baixos de atividade de renina pós-nefrectomia indiquem que a renina produzida
nas células renais são os principais sítios de conversão da prorenina em renina ativa38.
O angiotensinogênio (AGT) é o único substrato conhecido da renina e é o fator
limitante na geração de angiotensina I plasmática e tecidual. Embora existam grandes
quantidades de AGT circulante, a geração de angiotensina I pela ação da renina ocorre com a
metade da velocidade possível para esta reação devido a baixa afinidade da renina pelo seu
substrato, indicando uma potencial reserva para esta reação36 .
A síntese do AGT ocorre principalmente no fígado. O cérebro, o coração, os rins, as
glândulas supra-renais, as grandes artérias e o tecido adiposo também sintetizam o AGT,
porém em menor quantidade que o fígado. Esta síntese extra-hepática é provavelmente muito
importante na regulação do SRAA tecidual visto que outras enzimas além da renina são
capazes de hidrolizar o AGT em angiotensina I (e até mesmo diretamente em angiotensina II).
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A Angiotensina II produzida por este sistema local pode ter ação parácrina e autócrina, sendo
independente do SRAA circulante39.
Vários estudos em seres humanos e animais têm demonstrado o papel de uma série de
hormônios na regulação da síntese do AGT. Os glicocorticóides (principalmente a
dexametasona), os estrogênios, os hormônios tireoidianos e até mesmo a angiotensina II
(ainda muito controverso) aumentam a síntese e liberação de AGT. Em mulheres grávidas,
sabe-se que o angiotensinogênio plasmático se eleva juntamente com os níveis de estrogênio e
que os anticoncepcionais orais a base de estrogênio também o fazem. Este efeito é dose e
tecido-dependente39.
Muitos estudos sugerem uma relação direta do angiotensinogênio com a pressão
arterial. Em 1968, Fasola e colaboradores40 demonstraram que a concentração plasmática de
AGT é maior em hipertensos e filhos de pais hipertensos, comparados com normotensos. Em
1979, Walker41 e colaboradores demonstraram alta correlação entre a concentração plasmática
de AGT e pressão arterial em humanos. Em 1982, Gardes e colaboradores42 demonstraram
diminuição da PA após administração de anticorpo anti AGT e em 1991, Menard e
colaboradores43 mostraram aumento da PA após injeção de AGT em ratos. Em 1986, Campbel
e Habener44 demonstraram expressão do gene do AGT em tecidos diretamente envolvidos na
regulação da PA em ratos. Em 1992, Watt e colaboradores45 demonstraram aumento da
concentração plasmática de AGT em filhos hipertensos de pais hipertensos.

3.2.3 – Angiotensinas
A família dos hormônios peptídeos Angiotensinas, principalmente angiotensina I,
angiotensina II, angiotensina III, angiotensina 3-8 e angiotensina 1-7 , são derivadas do
angiotensinogênio, por ações seqüenciais de enzimas proteolíticas. O mecanismo clássico de
síntese de angiotensina inclui a reação catalisada pela ECA, a qual ocorre não somente no
plasma mas também nos rins, cérebro, glândulas supra-renais, ovários e provavelmente outros
tecidos. O sistema renina-angiotensina intra-renal afeta a filtração glomerular, como descrito
abaixo, mas a importância da síntese de angiotensina por outros tecidos ainda é
desconhecida46.
A renina age sobre o polipeptídeo angiotensinogênio, uma alfa-2 globulina de origem
hepática, quebrando-o em um decapeptídeo biologicamente inativo, principal substrato da
enzima conversora da angiotensina que retira dois aminoácidos do terminal carboxi da
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angiotensina I para formar o octapeptídeo angiotensina II, um dos mais potentes
vasoconstritores naturais (Figura 7)47.
A angiotensina II estimula uma variedade de respostas fisiológicas que mantêm a
pressão arterial e a função renal. As angiotensinas contribuem para a patogênese da
hipertensão, doença arterial, hipertrofia cardíaca, insuficiência cardíaca e doença renal
diabética.
Angiotensinogênio
Renina
Kininogênio

Angiotensina I (1-10)

ECA

ECA2

Kinase
Carboxipeptidase
Catepsina G
Tonina

Angiotensina 1-9

ECA
Angiotensina 1-7

Bradicinina

Angiotensina II (1-8)
Aminopeptidase A

Angiotensina III ( 2-8)
Aminopeptidase M
Angiotensina IV (3-8)

Figura 7 : Esquema resumido do Sistema Renina-Angiotensina 47

In vivo, a angiotensina II é metabolizada dando origem a vários produtos por diferentes
enzimas . Demonstrou-se que ao menos cinco destes produtos são biologicamente ativos.
Curiosamente, estes metabólitos têm efeitos biológicos diferentes. Angiotensina III, a qual é
formada a partir da angiotensina II por uma aminopeptidase atua sobre ambos receptores
AT1 e AT2 e age de forma similar a angiotensina II. Em contraste, a Angiotensina 1-7, um
produto da angiotensina II, bem como da angiotensina I, a partir do metabólito angiotensina
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1-9, parece ter efeitos vasodilatadores e antiproliferativos mediados, por um receptor ainda
não bem definido 46.
A angiotensina IV é gerada a partir da angiotensina III por um mecanismo ainda
desconhecido. Nos rins , ela eleva a natriurese e aumenta o fluxo sangüíneo renal. Há
evidências, de que no sistema nervoso central a angiotensina IV facilite a retenção e a
recuperação da memória. Os efeitos da angiotensina IV envolvem um novo receptor, o AT448.
A angiotensina II tem meia-vida muito curta, porque é rapidamente degradada por
angiotensinases em peptídeos com reduzida atividade biológica. As propriedades
vasoconstritoras e esteroidogênicas (ou seja, estimulantes da aldosterona) da angiotensina II
foram as primeiras a serem reconhecidas, e têm sido estudadas extensivamente desde sua
descoberta, há 60 anos (Figura 8). Nas últimas duas décadas, intensa pesquisa sobre os
diversos aspectos do sistema renina-angiotensina trouxe evidências sugerindo propriedades
adicionais da angiotensina exercidas tanto pela via endócrina (como hormônio circulante),
como pela via parácrina (secretado de uma célula para outras) ou autócrina (produzido pela
célula para si mesma) 49 .

.
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Angiotensina II
AT1

AT2

cAMP
Ca++

Reabsorção
de Na

Aldosterona

Vasoconstricção

BK

reabsorção
de Na pelo TP

cGMP
pelo TD

Vasoconstricção
Antinatriurese
PRESSÃO ARTERIAL

NO

Vasodilatação
Natriurese
PRESSÃO ARTERIAL

Figura 8 : Ações da Angiotensina II através dos receptores AT1 e AT2

A importância da angiotensina circulante "versus" a gerada localmente tem sido
matéria de longos debates50. Com a difusão, em grande escala, do uso das técnicas de biologia
molecular nos anos 80, foi descoberto que células diferenciadas de vários órgãos, incluindo os
miócitos cardíacos e as células musculares lisas, contêm componentes da cascata do sistema
renina-angiotensina, e podem, portanto, possuir capacidade de gerar a angiotensina
localmente.
Apesar de todos os componentes do sistema renina-angiotensina terem sido
identificados nos tecidos do coração por métodos bioquímicos, não estava claro se eles eram
somente seqüestrados do plasma ou eram produzidos localmente. Entretanto, a demonstração
convincente da presença de RNA mensageiro para o angiotensinogênio, para a enzima de
conversão da angiotensina I e para a renina em miócitos cardíacos, evidenciou a expressão
local dos componentes do sistema renina-angiotensina nessas células.
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Por outro lado, a renina de origem renal propriamente dita e os outros componentes
circulantes do sistema renina-angiotensina são produzidos em quantidades superiores em
várias ordens de grandeza em relação à síntese tecidual extrarenal, constituindo os principais
determinantes dos efeitos hormonais sistêmicos e hemodinâmicos da angiotensina II. Ao
contrário, as quantidades mínimas de angiotensina II produzidas localmente podem ser responsáveis pela sua ação trófica/mitogênica nas células musculares lisas, fibroblastos e
miócitos cardíacos 51.
Os tecidos melhores conhecidos afetados pela angiotensina II e as ações fisiológicas
dos hormônios nestes tecidos são descritos no Quadro 1. A maioria destas ações sustenta ou
aumenta a PA e mantem a filtração glomerular48 .
A vasoconstrição e a liberação de aldosterona em resposta a angiotensina ocorrem em
segundos ou minutos, mantendo através de seus papéis a circulação após hemorragia,
desidratação e mudança postural. Outras ações como crescimento vascular, hipertrofia
muscular e efeitos pressores de doses bem menores de angiotensina, levam dias ou semanas.
Estas respostas mais lentas são provavelmente as mais importantes na patogênese das doenças
cardiovasculares hipertensivas crônicas48.
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Quadro 1 – Ações da angiotensina II

TECIDOS AFETADOS

AÇÃO

Artéria

Estimula contração e crescimento

Zona glomerular adrenal

Estimula a secreção de aldosterona

Rim

Inibe a liberação de renina
Aumenta a reabsorção tubular de sódio
Estimula a vasoconstricção
Libera prostaglandinas
Afeta a embriogênese

Cérebro

Estimula sede e libera vasopressina

Sistema Nervoso Simpático

Aumenta a estimulação simpática
Facilita a transmissão simpática periférica
Aumente a liberação adrenal de epinefrina

Coração

Aumenta a contratilidade e hipertrofia ventricular

3.2.4 – Receptores da Angiotensina II
A nível celular a angiotensina II interage com receptores de superfície com alta
afinidade. Os dois principais tipos de receptores são denominados AT1 e AT2 , com diferentes
afinidades ligantes e efeitos celulares. Embora algumas evidências suportem um papel
fisiopatológico importante para os receptores AT2 em adultos, a predominância molecular,
celular e os efeitos fisiológicos da angiotensina II nas doenças renais e cardiovasculares são
mediadas via AT146.
O subtipo AT2 é encontrado primariamente durante a vida fetal, seguindo-se um
declínio na vida adulta, mas encontrando-se aumento de sua expressão na hipertensão crônica
e nas situações de fibrose intersticial associadas à insuficiência cardíaca congestiva, sendo os
fibroblastos o principal tipo de célula responsável pelo aumento de sua expressão52.
Os receptores de angiotensina do subtipo I ligam-se a angiotensina II por meios
característicos de outros receptores hormonais da superfície da célula: sua especificidade
estrutural é alta; eles têm capacidade de ligação limitada (saturabilidade); eles ligam-se a
angiotensina II com uma afinidade semelhante a sua concentração circulante, cerca de 10 -10 M
(alta afinidade); eles convertem a interação com a angiotensina II em resposta
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intracelular_(sinal de transdução); e eles são regulados por sua taxa de biossíntese e
reciclagem_(up-regulation e down-regulation). Três destas características (especificidade,
saturabilidade e alta afinidade) são a base dos estudos dos mecanismos de ligação de
radioligantes que auxiliam a caracterizar os receptores da angiotensina e identificar compostos
antagonistas canditdatos para o desenvolvimento de drogas46.
Os reptores subtipos AT1 e AT2 são polipeptídeos contendo aproximadamente 360
aminoácidos que atravessam a membrana celular 7 vezes. A despeito de suas afinidades
semelhantes para angiotensina II, AT1 e AT2 são funcionalmente distintos, com uma
seqüência de aminoácidos homóloga de apenas 30%. O gene para o receptor AT1 está
localizado no cromossoma 3 e o gene para o receptor AT2 está no cromossoma X. Muito
menos é conhecido a respeito dos outros subtipos46.
Apesar de terem sido descritos pelo menos quatro tipos de receptores específicos da
angiotensina II (AT1, AT2, AT3 e AT4), somente os dois primeiros foram bem definidos
(Quadro 2) 46. O receptor AT1 é não só o mediador do efeito vasoconstritor da angiotensina
II, como também de seus efeitos tróficos no ventrículo esquerdo e na parede arterial. Em
contraposição, existem evidências sugerindo que o receptor AT2 pode contrabalançar a proliferação e o crescimento desencadeados pelo receptor AT1, contribuindo, dessa forma, para se
alcançar um equilíbrio52 .
Quadro 2 – Seqüências de aminoácidos dos peptídeos angiotensinas e os subtipos de receptores com os
quais eles interagem

SEQÜÊNCIA DE AMINOÁCIDOS
1

2

3

4

5

RECEPTORES
6

7

8

NH2 – Asp – Arg – Val – Tyr – Ile – His – Pro – Phe – His – Leu - COOH
Angiotensina I

Nenhum

Angiotensina II, Angiotensina (1-8)

AT1, AT2

Angiotensina III, Angiotensina (2-8)

AT1, AT2

Angiotensina (1-7)

Indeterminado

Angiotensina IV, Angiotensina (3-8)

AT4
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Admite-se que os receptores AT2 presentes nos fibroblastos exerçam efeito inibitório
nos sinais mitogênicos induzidos pela angiotensina II. Assim, quando estimulados pela
angiotensina II, os receptores AT2 promovem efeito antiproliferativo, opondo-se ao efeito
pró-aterogênico da estimulação dos receptores AT1. Entretanto, muito ainda necessita ser
esclarecido sobre o papel biológico definitivo dos receptores AT2. Recentemente, a
estimulação desses receptores demonstrou aumentar a produção de óxido nítrico, resultando
em efeito vasodilatador, oposto a vasoconstrição causada pela angiotensina II no subtipo
AT153.
A ativação do receptor AT1 desencadeia uma série de respostas intracelulares. As
mudanças nos canais de eletrólitos, especialmente nos canais de Ca++, e o maior encurtamento
das fibras cardíacas resultante de alterações protéicas tendem a aumentar a contratilidade dos
cardiomiócitos e células musculares lisas, explicando, assim, o efeito inotrópico positivo da
angiotensina II, já descrito há muitos anos. Também, a facilitação da liberação de
norepinefrina pelas terminações pré-sinápticas das terminações nervosas é um mecanismo
indireto, contribuindo para a ação inotrópica positiva da angiotensina II54.
Os receptores AT1 são expressos nas células somáticas, dentre elas no cérebro, porém,
predominantemente em órgãos e tecidos envolvidos no balanço hidro-eletrolitico e na
regulação da pressão arterial. Assim, estão localizados principalmente nas glândulas adrenais,
células musculares lisas dos vasos, rim e coração55.
Todas as ações reguladoras conhecidas da angiotensina II na pressão arterial e na
osmo- regulação tem sido atribuídas aos receptores AT1. Estas incluem vasoconstricção,
liberação de aldosterona e vasopressina, reabsorção tubular renal de sódio e diminuição do
fluxo sanguíneo renal (Quadro 3). Embora estes efeitos na homeostase da pressão arterial
desempenhem um papel fisiológico fundamental, mais importantes são as conseqüências
fisiopatológicas que se originam da ativação dos AT155.
A esse respeito, a estimulação destes receptores tem mediado o crescimento celular e a
proliferação das células lisas vasculares, cardiomiocitos e células endoteliais coronárias in
vitro. Conseqüentemente, estes receptores têm sido implicados em várias patologias
cardiovasculares, renais e cerebrais, tais como hipertrofia ventricular esquerda, hipertrofia da
media vascular, arritmias cardíacas, aterosclerose, glomeruloesclerose, acidente vascular
cerebral e demência55.
Com relação aos AT2 menos se sabe a respeito dos mecanismos de sinalização, mas
evidências sugerem que a serina, a fosfoslipase A2, o óxido nítrico e o monofosfato de
guanosina cíclico (cGMP) estão envolvidos. Como mencionado antes, eles estão presentes em
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alta densidade na vida fetal, mas são menos abundantes nos tecidos adultos, sendo expressos
em altas concentrações apenas na medula adrenal, útero, ovário, endotélio vascular e áreas
especificas do cérebro. Sua expressão é também regulada em certas condições tais como
insuficiência cardíaca, pós-infarto, lesões de pele e do sistema nervoso55.
Os receptores AT2, assim, parecem estar envolvidos no controle da proliferação
celular, na diferenciação e desenvolvimento celular, angiogênese, regeneração tissular e
mesmo apoptose (quadro 3), especialmente, processos biológicos que contraponham as
respostas tróficas mediadas pelos receptores AT155.
Quadro 3 – Efeitos diferenciais mediados pelos receptores AT1 1 AT2

RECEPTOR AT1

RECEPTOR AT2

Vasoconstricção

Vasodilatacao

Aumento da atividade noradrenergica periférica
Modulação da atividade do SNS

Regeneração neuronal

Aumento da secreção de vasopressina
Osmocontrole central

Desenvolvimento tecidual fetal

Diminuição do fluxo sanguíneo renal
Inibição da renina renal
Secreção e síntese de aldosterona
Reabsorção tubular renal de sódio
Hipertrofia cardíaca

Diferenciação celular

Contratilidade cardíaca
Proliferação celular da musculatura lisa vascular

Inibição da proliferação/crescimento cel

Formação da matrix extracelular

Modulação da matrix extracelular
Apoptose

A expressão dos receptores AT1 e AT2 no tecido cardíaco é rigidamente regulada. Por
exemplo, após a indução de infarto do miocárdio por ligadura coronária em ratos, o aumento
nos níveis de receptores AT1 e AT2 no coração é tempo-dependente, variando durante a
primeira semana de infarto. Investigações recentes, usando reação em cadeia de polimerase
(PCR) com transcriptase reversa, demonstraram que aproximadamente 40% dos
cardiomiocitos de ratos adultos expressavam receptores AT1 e aproximadamente 10% AT2.
Estas proporções vão mudando a partir do primeiro dia de infarto. Assim, após 7 dias de
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infarto, os AT2 estão expressos em 50% dos cardiomiócitos. O balanço entre os dois tipos de
receptores após trauma tissular, presumivelmente, determinará se o efeito produzido pela
angiotensina II será fisiológico ou patológico55.
Pouco se conhece, ainda, a respeito dos receptores AT4. Sabe-se que se trata de uma
aminopeptidase de membrana que cliva e inativa a ocitocina, vasopressina e Ang III,
contribuindo para a homeostase durante a gravidez. Como os receptores AT2, os receptores
AT4 ativados pela angiotensina IV também podem “antagonizar” os efeitos dos receptores
AT1 pela regulação do fluxo sanguíneo, inibição da reabsorção de sódio nos rins e pelo
bloqueio da hipertrofia das células cardíacas 55 .

3.2.5 – Enzimas Conversoras de Angiotensina
Os níveis tissulares e circulantes de Angiotensina II são dependentes dos níveis de
Angiotensina I e, mais importantemente, da enzima conversora de angiotensina (ECA) tissular
e da atividade de outras serino-proteinases. A ECA é uma dipeptidil-carboxipeptidase. Está
presente como uma enzima de membrana , na superfície de células endoteliais e em vários
tipos de células epiteliais, e também como enzima circulante no plasma. Vários estudos
sugerem que as células endoteliais podem secretar ECA e que a enzima plasmática poderia se
originar do endotélio vascular56.
Em grandes séries de indivíduos normais, os níveis plasmáticos de ECA podem diferir
amplamente de um indivíduo para outro, às vezes, mais de cinco vezes, enquanto, medições
repetidas em um mesmo indivíduo, mostram que os níveis de ECA permanecem quase
constantes. A análise genética demonstrou

uma determinação familiar na variabilidade

interindividual dos níveis plasmáticos de ECA56.
Em mamíferos, duas distintas isoformas de ECA têm sido descritas, uma forma
somática abundante encontrada nas

células vasculares endoteliais dos pulmões,dos rins,

intestinos, placenta, plexo coróide e, a forma germinal de ECA encontrada somente nos
testículos. A função da forma germinal da ECA permanece desconhecida57.
A principal função da ECA é catalisar a reação que degrada a angiotensina I em
angiotensina II. Porém, ela também participa da hidrólise do peptídeo inativo angiotensina 1-9
, gerando o peptídeo vasodilatador angiotensina 1-7, além de inativar os peptídeos
vasodilatadores bradicinina e calidina48.
Recentemente, Tipnis e col57 descobriram uma enzima similar a ECA a qual chamaram
de ECA2. Esta enzima está expressa predominantemente nas células vasculares endoteliais do
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coração,dos rins e testículos. Suas ações são diferentes das ações da ECA, sendo a
angiotensina I transformada pela ECA2 em angiotensina 1-9, que é transformada pela ECA
em angiotensina 1-7, a qual é uma substância vasodilatadora.
Embora ECA e ECA2 compartilhem várias propriedades bioquímicas, a atividade da
ECA2 não é afetada pelos clássicos inibidores de ECA, tais como captopril ou enalapril, e sua
especificidade é diferente da ECA.
Todavia, é interessante pensar se a ECA2 modula os efeitos mediados pela
angiotensina II no coração e rins in vivo pela degradação da angiotensina II e/ou pela geração
de peptídeos vasodilatadores adicionais48.
A especificidade da ECA2, tal qual a ECA, não se limita as angiotensinas I e II. A
ECA2 atua em várias outras classes de peptídeos (Figura 9)58.

ECA2
Produtos Inativos
ECA2

Angiotensina I

Angiotensina 1-9

ECA

Produtos Inativos

ECA

ECA

ECA2
Apelina-13

Angiotensina II

Angiotensina 1-7

Vasoconsticção

Bradicinina

Vasodilatação

_

Des-Arg 9 cinina
+

ECA2

Produtos
Inativos

_
Fluxo Sangüíneo Coronário

Redistribuição do fluxo
sangüíneo
através de áreas inflamadas?

Função Cardíaca

Figura 9 – Representação esquemática e simplificada de como ECA e ECA2 podem regular o
suprimento sanguíneo para as artérias coronárias . As setas pontilhadas representam mecanismos, que
podem ser importantes apenas em condições patológicas.

Crackower e seus colaboradores acrescentaram maior complexidade a este sistema
com a demonstração de que a ECA2 não tem efeito direto nos vasos sanguíneos mas é um
regulador fundamental da função cardíaca58
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3.3 – REVISÃO DA GENÉTICA MOLECULAR DO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA

3.3.1 – O Polimorfismo do Gene do Angiotensinogênio

A estrutura do gene do angiotensinogênio foi descrita por Gaillard e colaboradores em
1989. O gene do AGT contém 5 exons e 4 introns, com uma extensão de 13 Kb e está
localizado no braço longo do cromossoma 1, na posição 42-3 (1q42-3).

Até 2000, 17

polimorfismos já haviam sido identificados neste gene59,60 . Dos SNPs identificados, pelo
menos cinco já demonstraram alguma associação com hipertensão arterial: os polimorfismos
A-20C e G-6A localizados na região promotora do gene; o polimorfismo T+31C localizado
próximo ao exon 1 e duas “synonymous missense mutation” (troca de uma base no códon que
provoca a troca de um amino ácido quimicamente semelhante na proteína, geralmente sem
alteração da função da proteína) localizadas no exon 2 - a troca de uma metionina por uma
treonina (M235T) e de uma treonina por uma metionina (T174M).
Em novembro de 2002, Nakajima e seus colaboradores61 identificaram 44 SNPs em 77
japoneses e 88 brancos americanos (40 SNPs nas duas populações, 2 SNPs somente em
japoneses e 2 SNPs somente em brancos americanos). 41 SNPs localizados em regiões não
codificantes e apenas 3 em regiões codificantes (incluindo o M235T e T174M).
Em 1992, Jeunemaitre e colaboradores59 conduziram o primeiro estudo que
identificava o papel do gene do angiotensinogênio na hipertensão arterial essencial42. Este
estudo apresentou três etapas na elucidação do papel do gene do AGT na hipertensão arterial:
A primeira etapa foi constituída de um estudo de ligação genética (genetic linkage). O
marcador era uma seqüência dinucleotídica repetitiva GT, localizada na região 3’ do gene do
AGT. Foram estudadas 132 famílias americanas e 83 famílias francesas dando um total de 379
pares de irmãos. Os resultados mostraram evidências de ligação genética do gene do AGT
com HA através do excesso de alelos compartilhados por irmãos afetados (5.1% de excesso de
alelos compartilhados, t=2.02; p=0.02). Este achado foi mais evidente quando foram
analisados indivíduos classificados como hipertensos mais severos (17,1% de excesso de
alelos compartilhados, t=3,40; p<0,001) e em pares de irmãos do sexo masculino (12,7% de
excesso de alelos compartilhados, t=2,42; p<0,01).
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A segunda etapa foi constituída pela identificação das variáveis moleculares (SNPs) contidas
no gene do AGT seguida da comparação de suas freqüências em casos (pares de irmãos
hipertensos mais graves) e controles. Variantes foram detectadas por sequenciamento de
DNA.. Quinze variantes moleculares foram identificadas e duas delas, o polimorfismo M235T
e o T174M, mostraram freqüência significativamente maior entre os casos, em relação aos
controles. Além disto, ficou demonstrado que estes dois polimorfismo estavam em completo
desequilíbrio de ligação (linkage desequilibrium), ou seja, a variante T174M estava presente
em um subgrupo de cromossomos que também carregavam o alelo M235T.
A terceira etapa foi a de testar a possibilidade de relação dos níveis plasmáticos de
angiotensinogênio com os dois polimorfismos relacionados a HA. Foi realizada uma análise
de variância dos níveis de AGT plasmáticos, em função dos genótipos e sexo. Para o
polimorfismo T174M não houve diferenças entre os genótipos. Para o polimorfismo M235T,
o resultado mostrou maior concentração plasmática de AGT nos indivíduos com a variante T
(genótipos MT e TT), principalmente entre as mulheres.
Os resultados deste trabalho pioneiro indicavam uma forte possibilidade do
envolvimento do polimorfismo M235T na predisposição genética a hipertensão arterial. A
partir desta época, vários trabalhos tentaram reproduzir os achados encontrados por
Jeunemaitre e seu grupo.
Caufield e seus colaboradores62 realizaram um estudo envolvendo 63 famílias de
brancos ingleses e demonstraram forte associação de alterações do gene do AGT com HA,
usando os mesmos marcadores polimórficos usados por Jeunemaitre, porém sem diferenças
entre os sexos. Subseqüentemente outros estudos também mostraram associação do
polimorfismo M235T do AGT com HA em famílias afro-caribenhas63 e em americanos de
origem mexicana64, porém um grande estudo em população européia65 e outro em chineses66
não mostraram esta associação. Estes resultados conflitantes podiam refletir as diferenças
étnicas em relação à patogênese da HA, assim como a dificuldade em demonstrar associação
de ligação em doenças complexas como HA.
Apesar destes resultados conflitantes, existiam evidências de ligação de polimorfismos
no gene do AGT com HA e vários polimorfismos já haviam sido identificados. A partir de
então, muitos pesquisadores passaram a estudar a associação destes SNPs com HA em estudos
transversais e de caso-controle. Dos SNPS identificados, o polimorfismo M235T era o mais
comum e o que mostrava associação com HA e níveis de AGT plasmático no estudo pioneiro
de Jeunemaitre e, portanto passou a ser extensivamente estudado.
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De 1992 até o momento, os resultados dos estudos têm sido conflitantes. Várias
hipóteses têm sido levantadas para explicar estas diferenças entre os estudos, desde reflexões
quanto a metodologia dos estudos até a diferença na distribuição da freqüência dos alelos
envolvidos e na distribuição dos genótipos entre os diversos grupos estudados.
Em 1997, Staessen e seus colaboradores67 publicaram uma revisão sistemática dos
trabalhos publicados de 1992 a 1996 (estudos transversais e casos-controle) com o objetivo de
organizar o conhecimento em relação à variação genética dos marcadores do SRAA de acordo
com raça, sexo e idade. Os resultados envolvendo 44 estudos com o polimorfismo M235T
(n=16713) revelaram uma prevalência total do alelo T de 51,6%, sem diferenças entre os
sexos e com tendência a diminuir com a idade. A classificação racial neste estudo não foi
especificada e os autores classificaram os indivíduos (aparentemente muito mais por grupos
étnicos, do que por critérios raciais) em caucasianos (brancos americanos, canadenses,
europeus, australianos, neo-zelandêses e sul-africanos), asiáticos (japoneses, chineses e
tailandeses) e negros (afro-americanos, africanos, caribenhos e jamaicanos) e a prevalência do
alelo T aumentou de 41,7% em caucasianos para 76,7% em asiáticos e 83,8% em negros. A
distribuição do genótipo TT foi de 17,3% em caucasianos, 59,7% em asiáticos e 71% em
negros. Quando comparados com os controles, tanto os casos quanto os grupos dos estudos
transversais apresentaram prevalências maiores do alelo T e do genótipo TT. Em 1999, o
mesmo grupo realizou uma meta-análise em trabalhos publicados até abril de 1998 e
confirmaram os resultados acima, porém quando os grupos foram analisados de acordo com a
classificação racial, apenas os caucasianos apresentaram aumento do risco de HA (32%) em
homozigotos TT comparados a homozigotos MM68.
A partir de 1997, novos estudos confirmam uma distribuição diferente do alelo T de
acordo com grupamentos étnicos, mas os resultados de estudos de associação do polimorfismo
M235T e HA continuam conflitantes.
Em uma meta-análise de estudos publicados de 1992 a 1996 em brancos, Kunz e
colaboradores69 encontraram associação positiva do alelo T com HA (OR=1,20; IC=1,111,29), principalmente em indivíduos com história familiar de HA (OR=1,42; IC=1,25-1,61).
Em 1997-98, três grandes estudos mostraram associação do polimorfismo M235T com
HA. Jeunemaitre e colaboradores70 encontraram uma frequência maior do alelo T em 477
indivíduos de famílias brancas hipertensas em relação a 364 controles. Em um grande estudo
transversal na Alemanha, Schunkert e colaboradores71 encontraram aumento da PA sistólica e
diastólica e uma maior probabilidade de uso de medicação anti-hipertensiva em indivíduos
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que tinham pelo menos uma cópia do alelo T. Tiret e colaboradores72, em estudo de casocontrole, encontraram aumento da frequência do alelo T entre os homens brancos hipertensos
e entre mulheres brancas com HA de início antes dos 45 anos.
Em 2001, um grande estudo transversal em população dinamarquesa73 (9100 adultos)
mostrou associação do genótipo TT com HA em mulheres, mas não em homens. Em 2002,
Davis e colaboradores74 confirmaram resultado de estudo realizado por eles em 1996,
demonstrando associação do genótipo TT com hipertensão arterial sistólica isolada, em
população branca australiana.
Por outro lado, estudos com pequeno número de indivíduos em populações brancas
inglesas, australianas e americanas não demonstraram associação do alelo T com HA. Apenas
um estudo maior, realizado por Kiema e colaboradores75, em população branca finlandesa
(508 hipertensos leve e 523 controles), mostrou resultado negativo .
Na população japonesa, uma frequência maior do alelo T têm sido constantemente
observada, variando de 0,65 a 0,75, em populações de diferentes regiões do Japão. Em 1999,
Kato e seus colaboradores publicam uma meta-análise de 7 grandes estudos de caso-controle
mostrando associação fraca porém positiva do alelo T com HA (OR=1,2 ; IC= 1.0-1.4).
Entretanto, este mesmo autor publica em 2000 um grande estudo de caso-controle (1476
indivíduos) no qual não houve associação com HA76.
Em população chinesa um grande estudo de associação em 310 pares de irmãos
oriundos de uma área rural da China central, publicado em 1998, não mostrou associação do
polimorfismo M235T no gene do AGT com HA66. Neste mesmo ano, Cheung e
colaboradores77 publicaram estudo em população urbana de Hong Kong, encontrando alta
prevalência do alelo T, porém sem associação com HA (0,88 em hipertensos e 0,85 em
normotensos). Niu e seus colaboradores realizaram outro grande estudo em população
altamente homogênea quanto a etnicidade, variáveis ambientais, ocupacionais e de hábitos
alimentares, em população rural do sudoeste da China e não encontraram associação do
polimorfismo M235T com HA78.
Em 2000 e 2001, outros estudos também mostraram resultados negativos para
associação do polimorfismo M235T com HA79,80. Portanto, em chineses os resultados têm
sido mais consistentes e negativos.
Em populações da América do Sul, encontramos apenas três trabalhos publicados, um
em população chilena e dois em população brasileira. O estudo em chilenos foi de caso-
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controle (64 casos e 62 controles), em população de origem birracial (caucasianos espanicos e
ameríndios Mapuches), onde foi encontrada maior prevalência do alelo T em hipertensos
(60,2) em relação aos controles (52,4%), porém sem significado estatístico81.
Os estudos em população brasileira foram realizados pelo mesmo grupo de
pesquisadores82,83. O primeiro estudo, publicado em 2001, estudou o efeito de raça, baseada
em critérios morfológicos, na distribuição do polimorfismo M235T em população urbana
brasileira. Foram estudados 382 indivíduos não relacionados, de ambos os sexos, oriundos de
um centro de doação de sangue. Os indivíduos foram classificados em brancos, mulatos e
negros. Os resultados mostraram prevalências estatisticamente diferentes do alelo T entre os
grupos étnicos (0,57 em brancos, 0,56 em mulatos e 0,69 em negros; OR1,71, p=0,007 para
brancos versus negros). O segundo estudo, publicado em janeiro de 2003, foi um grande
estudo transversal de amostra randômica da população metropolitana da cidade de Vitória, ES.
O objetivo foi estudar a associação do polimorfismo M235T com variáveis fenotípicas
relacionadas a pressão arterial (pressão arterial sistólica, média, diastólica e pressão de pulso).
Foram encontradas uma frequência do alelo T de 0,58 e uma distribuição dos genótipos de
19,84% (MM), 44,25% (MT) e 35,90% (TT). A associação do genótipo TT com HA foi
significativa e um efeito de “dosagem” do alelo T foi observado em relação aos fenótipos
estudados (tendência linear de associação dos fenótipos com os genótipos MM, MT e TT).
É importante assinalar, no entanto, que a classificação de populações por raça ou etnia
podem trazer mais confusão do que resultados verdadeiros nos estudos de associações com
doenças, principalmente em síndromes complexas como a HAS84.

3.3.2 – O Polimorfismo do Gene da Enzima Conversora de Angiotensina

Hilbert et al . foram os primeiros a estudar mecanismos genéticos do SRAA nas
doenças cardiovasculares85. Esses autores demonstraram a associação entre a hipertensão
arterial e alterações no gene da enzima conversora da angiotensina I (ECA), por meio de
cruzamentos entre as linhagens de ratos espontaneamente hipertensos e o seu controle
normotenso Wistar-Kyoto.
Em humanos, por meio de estudos de linkage, em famílias de hipertensos e seus
controles normotensos, demonstra-se que o polimorfismo no gene da ECA é associado
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fracamente à hipertensão arterial, sendo que a maioria dos estudos mostra uma associação
negativa. O gene humano da ECA se caracteriza por apresentar 24 regiões intrônicas
(seqüências de DNA que não participam do código genético) que intercalam as regiões
exônicas (seqüências de DNA que determinam o código genético). Na região intrônica 16,
alguns indivíduos possuem uma deleção de 287 pares de bases nuclêicas (genótipo D),
enquanto outros possuem os 287 pares inseridos nessa mesma região intrônica (genótipo I).
Assim, a combinação genética dos alelos, em relação a esse polimorfismo, determina, na
população, o aparecimento dos homozigotos DD e II e do heterozigoto DI.
Apesar do polimorfismo do gene da ECA não estar fortemente associado à hipertensão
arterial em humanos, ele determina a variação plasmática da ECA86, sendo que o genótipo DD
determina os maiores valores, enquanto II os menores, e o heterozigoto DI os valores
intermediários.
Com a demonstração de que a angiotensina II estimulava diretamente a proliferação
de células musculares lisas de aorta em cultura, tanto em animais de experimentação87, como
em humanos88 , tornou-se evidente a possibilidade do SRAA participar do hipertrofia celular
cardiovascular, independentemente de suas ações hemodinâmicas. Shunkert et al.89
procurando demonstrar uma ligação genética do SRAA e a HVE, analisaram a presença de
HVE eletrocardiograficamente em relação ao polimorfismo (inserção/deleção) do gene da
ECA, em uma população de caucasianos. Em uma primeira análise, os autores encontraram
que somente os homens, e não as mulheres, com genótipo DD tinham mais HVE que os ID e
II. Posteriormente, e de maior importância, os autores encontraram que as mais fortes associações do genótipo DD e a HVE se davam quando os níveis de pressão arterial eram normais.
Mais uma vez, não houve associação entre o polimorfismo da ECA e a hipertensão arterial; e a
falta de associação do genótipo DD e a HVE nas mulheres foi surpreendente. O fato de a HVE
ter sido analisada pela eletrocardiografia tornou, de certa maneira, o estudo limitado.
Em seguida, no entanto, Iwai et al90, estudando uma população bastante semelhante, e
analisando a HVE pela ecocardiografia, demonstraram uma forte associação entre o genótipo
DD e a hipertrofia cardíaca, em ambos os sexos e, principalmente, naqueles sintomáticos.
Igualmente ao anterior, esse estudo não encontrou qualquer associação do polimorfismo da
ECA e dos níveis de pressão arterial.
Tanto para a angina pectoris como para o infarto agudo do miorcárdio (IAM), existem
dados da literatura que suportam a idéia de que a Angiotensina II (AII) contribui para o
aparecimento desses eventos. Dados obtidos de estudos “in vivo” demonstram que a AII
estimula, localmente, a geração de endotelina e de norepinefrina91, dois potentes vaso-
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constritores. Pode-se, assim, teoricamente, provocar a fissura de placas de ateroma pela
intensa vasoconstrição local, e conseqüentemente iniciar-se o processo de agregação
plaquetária e trombose. Há evidências de que a AII promove a liberação do inibidor do
ativador de plasminogênio92 impedindo a formação de uma das vias fibrinolíticas.
Como a geração de AII depende, em parte, dos níveis de ECA, é razoáve1 pensar que
aqueles indivíduos que apresentam níveis maiores de ECA plasmática (genótipo DD) possam
correr um risco maior para as doenças isquêmicas. Em um estudo multicêntrico, desenhado
para se identificar possíveis fatores genéticos para o infarto do miocárdio, Cambien et a193
encontraram que os indivíduos com o genótipo DD apresentavam, significantemente, mais
infartos que os seus controles. A associação com o polimorfismo da ECA foi significativa,
principalmente, em um grupo considerado de baixo risco, isto é, sem hipertensão e
dislipidemia; nesse grupo, o risco relativo foi de 35% para aqueles com genótipo DD,
expressivamente maior que o risco de 8% para o grupo todo.
Esses resultados foram logo contestados por outros dois estudos. No primeiro94, a falta
de associação entre o genótipo DD e o infarto do miocárdio poderiam ser atribuídos as diferenças demográficas das populações estudadas. Já no segundo, Lindpaintner et al95 estudaram
uma população de médicos americanos, que teoricamente formavam um grupo de baixo risco
para o infarto do miocárdio. As diferenças étnicas e demográficas entre as populações
estudadas, mais uma vez, justificaram os resulados controversos.
Com a perspectiva de que os indivíduos DD infartados teriam herdado o risco de seus
pais, outros trabalhos confirmaram a associação do genótipo DD e o infarto do miocárdio,
hipotetizando que os pais desses indivíduos teriam também que apresentar um risco maior.
Nessa linha, um interessante trabalho96 estudou a freqüência dos genótipos da ECA em mais
de 400 crianças e em seus avós, para determinar uma possível associação do genótipo das
crianças e infarto do miocárdio, morte e revascularização miocárdica de seus avós. As
crianças com genótipo DD tinham um ou mais avós com história de eventos coronarianos,
sendo que a freqüência de eventos para o genótipo DD foi muito superior que para DI ou II.
O projeto Belfast Monica97, pela comprovação por autópsia, também concluiu que o
genótipo DD é um fator de risco para doença isquêmica do miocárdio; coincidentemente, no
entanto, nenhum indivíduo com infarto comprovado pela autópsia apresentou sinais de HVE.
Embora existam certas controvérsias em relação ao polimorfismo do gene da ECA e a
doença isquêmica cardíaca, a maioria dos trabalhos que analisaram essa possibilidade
demonstrou uma associação positiva entre esses dois parâmetros, conforme se observa na
tabela abaixo:
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Quadro 4 – Estudos de associação do polimorfismo da ECA e doença arterial coronariana
Estudo

Desenho

Total de

Associação

indivíduos

DD/II

Cambien et al.93

Caso-controle

1343

+/-

Ruiz et al.98

Caso-controle

316

+/-

Bohn et al.94

Caso-controle

600

-/-

Lindpaintner et al.95

Estudo com médicos

3590

-/-

Tiret et al.110

Caso-controle

206

+/-

Evans et al.97

Caso-controle

213

+/-

(HF positiva)
HF = história familiar; + = associação positiva significativa; - = associação negativa
Semelhante às outras doenças cardiovasculares, a aterosclerose e o acidente vascular
cerebral (AVC) são entidades cujas causas são multifatoriais, sendo que a aterosclerose acomete, principalmente, os médios e os grandes vasos. Embora existam evidências de que a
angiotensina II e a ECA possam participar diretamente na formação da placa de ateroma, pela
ativação de vários fatores de crescimento, da hidrólise da bradicinina, de suas propriedades
hipertróficas e oxidantes, entre outras, o mecanismo da aterosclerose é complexo e
heterogêneo. Portanto, torna-se extremamente difícil determinar um fator genético causal que
tenha uma maior participação, ou que seja fundamental para o início do processo.
É razoável se pensar que a participação do SRAA, e, mais especificamente, da
angiotensina II, no processo aterosclerótico, dependa mais do SRAA tecidual que do
sistêmico. Imaginando-se, no entanto, que o polimorfismo da ECA pudesse influenciar a
formação de angiotensina II local, alguns trabalhos foram desenhados no sentido de verificar a
associação entre os genótipos DD, DI e II, e a formação de placas de ateroma. Talvez o mais
expressivo tenha sido de Ruiz et al.98 , que estudaram a associação do gene da ECA em
pacientes diabéticos, tanto do tipo 1 como do tipo 2, e ateroscleróticos - os autores
encontraram uma forte associação do genótipo DD e a prevalência de placas de ateroma. É
interessante observar que essa assaciação ocorreu em um grupo de pessoas que tinha muitos
outros fatores de risco para a aterosclerose, sugerindo que o fator genético tem papel relevante
na formação da placa.
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Ao contrário, a associação do AVC e de polimorfismos nos genes que constituem o
SRAA não parece ocorrer. Catto et al.99 analisaram a freqüência dos alelos DD, DI e II em
467 indivíduos que tinham AVC e não encontraram nenhuma associação com qualquer
genótipo da ECA; e, inversamente ao suposto, os indivíduos que eram portadores de AVC
apresentaram menores níveis de ECA circulante do que os seus controles.
Outro dado importante foi registrado na Finlândia100, onde a incidência de AVC é
muito alta. Duzentos e trinta e quatro sobreviventes de AVC ou ataque isquêmico transitório,
com idade inferior a 60 anos, foram investigados quanto ao genótipo do gene da ECA e à
presença de placas de ateroma, nas artérias cervicais, por meio de angiogramas. Não houve
associação entre o polimorfismo do gene da ECA com a presença de AVC ou com a presença
de placa de ateroma.

3.3.3- O Polimorfismo do Receptor Tipo 1 da Angiotensina
Muitos estudos clínicos têm registrado associação entre determinados genótipos do
receptor AT1 e fenótipos patológicos, incluindo hipertensão arterial, doenças cardiovasculares
e nefropatia diabética. Além disso, estudos de intervenção sugerem que os polimorfismos do
gene do receptor AT1 pode predizer a resposta fisiológica às manobras farmacológicas, a
despeito do fato deste polimorfismo estar localizado no segmento não codificador de gene101.
Hoje, dois subtipos de receptor AT1 são reconhecidos em mamíferos, e denominados
de AT1a e AT1b. Estes subtipos compartilham 94% da seqüência de aminoácidos , e possuem
distribuição e farmacologia semelhantes101 .
Em humanos, somente um único gene para AT1 foi identificado. Ele está localizado
no braço longo do cromossomo 3 e tem mais que 55 kb de comprimento, contendo 5 exons e 4
introns. A região codificadora está localizada no quinto exon, enquanto os quatro primeiros
exons codificam seqüências 5’-não traduzidas.
Vários polimorfismos tem sido descritos. Bonnardeaux e col102,estudaram a região
codificadora (exon 5) e a região 3’_não-codificadora, e identificaram 5 freqüentes
polimorfismos dentro do exon 5: +573, +1062, +1166, +1517, e +1878. Subseqüentemente,
outros polimorfismos foram identificados nas posições -1424, -810, -521, -153 na região não
codificadora 5’ e na posição +55 no exon 4. Muitos destes polimorfismos estão em
desequilíbrio de ligação entre eles.
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O mais estudado e que tem mostrado associação com a hipertensão arterial, hipertrofia
ventricular esquerda, doença coronária, infarto do miocárdio e progressão de nefropatia
diabética, é aquele localizado na região não-codificadora 3’, onde ocorre uma substituição do
nucleotídeo adenina por citosina, na posição 1166.
A freqüência total do alelo C encontrada em 13 estudos envolvendo 4332 indivíduos
foi de 25,7%. A prevalência do alelo C (28,8% vs 9,2%), CC em homozigose (7,7% vs 1.1%)
e CA em heterozigose (42,1% vs 16,2%) foi significativamente mais elevada em caucasianos
que asiáticos (p<0,001) 103.
Bonnardeaux e col102 utilizaram estudos caso-controle para examinar a associação
entre o polimorfismo do gene do AT1 e HA. Dos cinco polimorfismos por eles descritos,
somente o polimorfismo substituindo citosina por adenina na posição +1166 na região nãocodificadora 3’estava significativamente elevada em indivíduos hipertensos. Esta associação
foi mais pronunciada nos hipertensos de início precoce e na hipertensão mais severa.
Estes achados foram confirmados por dois104,105 de três 104,105,106 estudos subseqüentes
de caso-controle. As freqüências do alelo C e o genótipo CC em 108 pacientes caucasianos
hipertensos com história familiar de hipertensão foram significativamente mais elevadas do
que em 84 controles normotensos104. Em homozigotos CC comparados com AC e AA
combinados, a razão de chance para hipertensão foi de 7,3 (IC 95%). A prevalência do alelo C
foi mais elevada em 90 pacientes hipertensos japoneses do que em 89 controles normotensos
(11,7% vs 3,9%; p< 0.001) 105.
Esta associação também foi confirmada em um estudo de coorte em indivíduos
hipertensos, caucasianos, previamente não-tratados107. Neste estudo o polimorfismo A1166C
do AT1R foi um preditor independente de pré-tratamento. Análise de regressão múltipla
demonstrou que um modelo incorporando idade, o genótipo AT1R e o polimorfismo da ECA
(I/D) poderia explicar 30% da PAS e 20% da PAD.
Mais recentemente, Kainulainen e col108, estudaram uma população bem caracterizada
de gêmeos finlandeses. Eles identificaram 329 indivíduos de 142 famílias com hipertensão de
início recente (<60 anos). Somente o polimorfismo A1166C do AT1R estava associado ao
fenótipo.
Um estudo polonês encontrou associação entre a variante C1166 e hipertensão arterial,
enquanto a variante A1166 pareceu exercer proteção à susceptibilidade para hipertensão
arterial109.
Em contraste com os registros anteriores, Tiret e col110 não encontaram associação
entre o polimorfismo A1166C do AT1R e hipertensão em mulheres. Enquanto Schmidt e
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col111 não encontraram associação com hipertensão e a população alemã. Tomando como base
estes dois estudos poderia se inferir que a influência deste polimorfismo na hipertensão de
caucasianos pode ser modesta e mais prevalente nos grupos de maior risco.
Em populações não caucasianas, como no Japão, também não houve associação entre
este polimorfismo e HA, embora tenha ocorrido associação independente com a massa
ventricular esquerda em normotensos. A razão para diferenças nos estudos entre caucasianos e
japoneses não está clara. Os japoneses eram mais velhos e tinham níveis de PA mais elevados.
Além disso, a freqüência do alelo C era mais baixa na população japonesa. Por outro lado,
mesmo nos estudos negativos, indivíduos hipertensos homozigotos CC demonstraram PAS
mais elevada que aqueles homozigostos AA112.
As associações entre doença cardiovascular e o polimorfismo A1166C do gene do
receptor AT1 da angiotensina, podem ser devido a um desequilíbrio de ligação com outros
polimorfismos deste gene ou de outros genes. Vários estudos observaram uma interação
epistática entre o polimorfismo da ECA (D/I)

e o polimorfismo A1166C do receptor

AT1113,114.
Dois estudos recentes demonstraram uma associação entre este polimorfismo e a
sensibilidade do receptor AT1 em vasos humanos. Em 140 pacientes com artérias coronárias
normais, 13 homozigotos CC tinham vasoconstricção significativamente aumentada nas
coronárias distais em resposta a injeção de maleato de metilergonovina115. Em corroboração a
estes achados, outro estudo demonstrou que o alelo C estava associado com aumento da
vasorreatividade à angiotensina II nas artérias humanas116. A vasoconstricção associada ao
polimorfismo A1166C pode explicar, parcialmente, a pressão arterial mais elevada nos
indivíduos que carregam o alelo C. O mesmo mecanismo pode contribuir diretamente para o
aumento de risco de infarto do miocárdio e angina pectoris nos portadores do alelo C.
Sendo estes resultados confirmados, a situação para os indivíduos com genótipo CC se
assemelha àqueles pacientes com a deleção no polimorfismo do gene da ECA ou ao
polimorfismo M235T no gene do angiotensinogênio: estes polimorfismos estão também
associados ao aumento da atividade do SRAA. Por essa razão, todos os polimorfismos no
SRAA relacionados com doenças cardiovasculares parecem estar ligados à ativação deste
sistema. Este grande número de evidências sugere um papel adverso da ativação inadequada
do SRAA. A heterogeneidade individual na ativação deste sistema é que irá modificar o papel
relativo do SRAA nas doenças cardiovasculares116.
Como ficou demonstrado nesta revisão, tanto os estudos que tentam estabelecer a
ligação de alterações dos genes do angiotensinogênio, da enzima conversora de angiotensina e
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do receptor tipo 1 da angiotensina II com HA quanto os estudos de associação dos respectivos
polimorfismos com HA, parecem variar seus resultados de acordo com os diferentes
grupamentos étnicos estudados. Embora questões metodológicas relativas a critérios de
caracterização do fenótipo, seleção dos grupos a serem estudados, tamanho da amostra
estudada e outros, possam estar influenciando esta diversidade de resultados, é provavelmente
a complexidade da base genética associada a HA e sua interação com o meio ambiente a
principal determinante desta diversidade de resultados.
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4 – PACIENTES E MÉTODOS:
4.1. DELINEAMENTO DO ESTUDO E DA POPULAÇÃO

Estudo transversal, realizado nos empregados do Centro de Pesquisas da Petrobras
(CENPES), localizado na Ilha do Fundão, Cidade Universitária, no estado do Rio de Janeiro,
Brasil.
O CENPES é o local onde se desenvolve a tecnologia do petróleo brasileiro. Sua
população é constituída de físicos, matemáticos, biólogos, geólogos, engenheiros, médicos,
técnicos e administradores. São 1300 profissionais com alta escolaridade - 252 mestres, 80
doutores, 56 gerentes com MBA (Master Business Administration) -, atuando em projetos de
pesquisas ligadas às áreas de exploração, produção e refino do petróleo nacional, além da
busca de novas fontes alternativas de energia para o país.
Todos os 1300 empregados foram convocados para realizar o exame médico anual da
empresa no período de março de 2003 a dezembro de 2003 e convidados a participar do
estudo. Destes, 1066 concordaram em participar da pesquisa (82%), 220 não concordaram
(16,9%) e 14 não realizaram o exame médico periódico, por estarem em curso, licença médica
ou, por outras razões não definidas .
4.2. COLETA DE DADOS, VARIÁVEIS AVALIADAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS
UTILIZADOS

A coleta de dados foi realizada a partir da aplicação de formulário próprio para
pesquisa (Anexo1), por equipe de enfermagem treinada, com registro de dados sócioeconômicos como: local de nascimento, cargo, situação conjugal, escolaridade, uso de bebidas
alcoólicas, atividade física, história familiar e história reprodutiva das mulheres; e
levantamento pela pesquisadora e por dois bolsistas da Faculdade de Medicina de iniciação
científica (UFRJ), dos dados referentes à história patológica pregressa e resultados
laboratoriais.
O esfigmomanômetro utilizado foi de coluna de mercúrio, de parede, marca Tycos,
calibrado semestralmente. O manguito possuía 55 cm de comprimento, por 14 cm de largura.
As mesas e cadeiras utilizadas, pelo medidor e pelos pacientes, tinham altura suficiente para
que o braço ficasse na altura do coração e numa altura apropriada à observação das medidas.
O posicionamento do medidor foi de frente para o aparelho.
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As medidas foram realizadas no braço esquerdo, com o paciente sentado e com o
membro superior esquerdo apoiado na mesa, sendo certificado adequado relaxamento
previamente ao início das medidas. Antes da primeira medida, foi observado o nível da
pressão pelo método palpatório e essa medida não era registrada; nesse método a pressão
sistólica é determinada pela sensação de batimento nas pontas do 2, 3 e 4 quirodáctilo
posicionados sobre a artéria umeral. Quando das medidas seguintes, o manguito foi insuflado
40 mmHg acima da medida observada pelo método palpatório.
A pressão máxima foi registrada no início da primeira fase dos sons de Koratkow, e a
pressão diastólica no final da Quinta fase (desaparecimento dos sons), ao menos quando não
ocorria desaparecimento destes, situação na qual foi registrada a pressão diastólica na quarta
fase de Koratkow (abafamento dos sons).
A medida da circunferência do abdômen foi realizada pelos médicos, durante o exame
clínico, com fita SANNY MEDICAL (2M/ SN4010).
As medidas de peso e altura foram realizadas em balança Filizola, calibrada
semestralmente.
Quatro estetoscópios, marca Tycos, estavam disponíveis para medição da pressão
arterial e exame físico.
A coleta de sangue foi realizada nas instalações da empresa, em sala refrigerada, no
horário de 7:30 às 9:30h, por técnico especializado do laboratório credenciado pela empresa
(JS), simultaneamente à coleta de sangue para o exame médico periódico da empresa.
Posteriormente o material foi levado para o respectivo laboratório, ou no caso da
pesquisa genética, para Laboratório de Metabolismo Macromolecular Firmino Torres de
Castro do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho (UFRJ).
Os exames laboratoriais realizados foram: hemograma, glicemia, colesterol total, LDL
e HDL, triglicerídeos, ácido úrico, uréia, creatinina, sódio, potássio, insulina, aldosterona e
elementos anormais e sedimentos urinários.
Todos os exames foram realizados pelo método enzimático específico para cada
reação, com exceção dos valores de LDL-colesterol que foram obtidos a partir da fórmula:
LDL = colesterol – HDL + triglicerídeos / 5.
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4.3 – CRITÉRIOS DE REFERÊNCIA ADOTADOS

O colesterol total foi dosado utilizando-se o método colorimétrico enzimático da
esterase-oxidase. Os critérios utilizados para a classificação de risco para o colesterol total
foram: colesterol total < 200mg/dl = baixo risco; colesterol total ≥ 200mg/dl e ≤239mg/dl =
limítrofe; colesterol total ≥ 240 mg/dl = alto risco (ATP III, 2001) 117.
O colesterol HDL foi dosado pelo método colorimétrico enzimático automático por
seleção direta. Os critérios utilizados para a classificação de risco foram: colesterol HDL < 40
mg/dl = alto risco; colesterol HDL > 60mg/dl = baixo risco (ATP III, 2001) 117. Chamamos de
limítrofe os níveis de colesterol HDL entre 40mg/dl e 60mg/dl.
Os triglicerídeos foram dosados pelo método colorimétrico enzimático da
Desidrogenase(GPDH)-UV. Para a classificação de risco utilizamos o seguinte critério:
triglicerídios < 150mg/dl = normal; triglicerídios de 150 a 199mg/dl = limítrofe; triglicerídios
de 200 a 499mg/dl = alto risco e triglicerídios ≥ 500 = risco muito alto (ATPIII, 2001) 117. Nos
resultados, tabelas e gráficos foi omitida a categoria “risco muito alto”, já que não havia na
população estudada indivíduos nesta categoria.
O diagnóstico de diabetes mellitus (glicemia de jejum com valor ≥ a 126 mg/dL)
respeitou as normas do Expert Commitee on Diagnosis and Classification of Diabetes
Mellitus118 .
Os indivíduos que negavam prática regular de atividade física ou com freqüência ≤ 2
vezes por semana, e duração mínima de 30 minutos, foram tidos como sedentários.
Foram considerados fumantes indivíduos que fumavam regularmente de três ou mais
cigarros por dia em média, tragando a fumaça, e o faziam por um período ≥ 1 ano.
De acordo com o índice de massa corpórea (IMC), os indivíduos foram classificados
em: eutróficos (IMC≥ 18m2 e ≤ 24,99Kg/m2); sobrepeso (IMC ≥ 25 e ≤ 29,99Kg/m2);
obesidade (IMC ≥ 30Kg/m2)119.
Em relação à pressão arterial, os valores de referência adotados obedeceram às
recomendações do Joint National Commitee VI 120 (JNC VI), conforme pode ser observado na
Tabela 2, que define como HA níveis ≥ 90 mmHg de pressão diastólica e ≥ 140 mmHg de
pressão sistólica.
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Tabela 2: Classificação da PA segundo o Joint National Commitee VI
CATEGORIA

SISTÓLICA ( mmHg)

DIASTÓLICA ( mmHg)

Ideal

< 120 e

< 80

Normal

<130 e

< 85

Normal Alta (limítrofe)

130 – 139 ou

85 – 89

Nível I (leve)

140 – 159 ou

90 – 99

Nível II (moderada)

160-179 ou

100 – 119

Nível III (importante)

≥ 180

ou

≥ 120

Sistólica elevada

> 140

e

< 90

Hipertensão Arterial:

Obs.: Se a categoria da pressão arterial sistólica e diastólica se enquadrarem em diferentes categorias,
deve-se usar a maior categoria

4.4. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DA PESQUISA

Inicialmente fez-se contato com a Gerência de Segurança, Meio Ambiente e Saúde do
CENPES. Após discutir a pesquisa e suas implicações para os empregados e para empresa,
obteve-se a concordância e o Projeto foi encaminhado para aprovação da Gerência Executiva
do CENPES, que solicitou parecer do Departamento Jurídico da empresa .
Quando se obteve a aprovação, foi encaminhada solicitação de apoio financeiro ao
CENPES Para tal, foi elaborado Plano de Ação Integrante do Contrato entre o CENPES e a
Fundação BIO-RIO , que necessitou, por sua vez, da aprovação da Diretoria de Serviços já
que o valor solicitado ultrapassava o limite de competência do Gerente Executivo do
CENPES.
Quando do recebimento da aprovação do Projeto de Pesquisa pela Comissão de Ética e
Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário e pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa
(CONEP), deu-se início a Pesquisa.
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Para otimização da pesquisa, optou-se por realizá-la junto com o Exame Médico
Periódico Anual, rotina da empresa. A convocação para tal exame foi realizada por gerência.
No CENPES existem 50 gerências. A rotina usual é o encaminhamento prévio das guias para
exames clínico, laboratorial, odontológico e os específicos para a idade e função.
Para dirimir as dúvidas e aumentar a adesão à pesquisa, foram realizadas reuniões com
os empregados, utilizando material áudio-visual, em linguagem simples, de forma que cada
empregado pudesse decidir com antecedência se desejava ou não participar da pesquisa.
Foram realizadas 37 reuniões, onde participaram 661 empregados. Os que não
puderam comparecer, recebiam correio eletrônico com esclarecimentos sobre a pesquisa.
Foram encaminhados 639 correios.
No momento da coleta de sangue foi perguntado pela recepção do Serviço Médico, se
o empregado desejava ou não participar da pesquisa. No caso de resposta afirmativa era
entregue o Termo de Consentimento para leitura e assinatura.
Para os que consentiam a participação, parte do sangue coletado foi levado ao
Laboratório de Metabolismo Macromolecular Firmino Torres de Castro do Instituto de
Biofísica Carlos Chagas Filho (UFRJ), para extração do DNA.
Por solicitação dos empregados, o sangue foi codificado, saindo do CENPES sem
identificação alguma. Apenas a pesquisadora tinha acesso aos códigos de identificação. Ainda
por solicitação dos mesmos, no intuito de manter o sigilo e a confidencialidade dos dados, os
resultados da pesquisa genética, não foram registrados nos prontuários e só tiveram acesso aos
mesmos os próprios indivíduos.
Foram desenvolvidos três bancos de dados, um em Acess para codificação do material
biológico (sangue), dois em Excell, um para registrar a entrada de material biológico no
Laboratório de Metabolismo Macromolecular Firmino Torres de Castro do Instituto de
Biofísica Carlos Chagas Filho (UFRJ) e um para digitação dos dados clínicos e laboratoriais.
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4.5. GENOTIPAGEM DOS INDIVÍDUOS

4.5.1 - Extração de DNA de Leucócitos

Para a extração do DNA foram coletadas, pelo técnico do laboratório JS, as amostras
de 5ml de sangue periférico em tubos vacutainers com EDTA, após consentimento do
paciente por escrito (Anexo 2). Essas amostras foram encaminhadas ao Laboratório de
Metabolismo Macromolecular Firmino Torres de Castro do Instituto de Biofísica Carlos
Chagas Filho (UFRJ), no mesmo dia ou no máximo em 24h após armazenamento em
geladeira.
A extração de DNA genômico de leucócitos foi feita pelo método de Miller e col. 121
Foram utilizados 10ml de tampão de lise de hemácias contendo 155 mM NH4Cl, 10 mM
KHCO2, 1 mM EDTA pH 7.4, adicionado a 3 ml de sangue, seguido de agitação constante do
tubo, durante 30 minutos em temperatura ambiente, para promover a lise das hemácias e
liberação da hemoglobina. Logo após, a amostra foi centrifugada a 1000 rpm por 4 minutos
em centrífuga clínica e o sobrenadante descartado. O processo de lavagem foi repetido com
volumes de 10 e 5 ml de tampão de lise, até que o precipitado de leucócitos ficasse
esbranquiçado e toda a hemoglobina retirada.
À suspensão de leucócitos foi adicionado tampão de lise de núcleos(100 mM Tris-Cl,
400 mM NaCl, 2 mM EDTA pH 8.2) contendo 0,34% SDS e agitado o tubo levemente. Logo
após, adicionava-se proteinase K 20mg/ml (concentração final de 150 microgramas/mL) para
digestão das proteínas, incubando a 37 Co por 18 horas. Após o período de incubação,
adicionava-se 1 mL NaCl saturado para precipitar as proteínas. O tubo era então agitado
vigorosamente por 15 segundos e centrifugado a 3000 rpm em centrífuga clínica por 10
minutos. O sobrenadante, contendo o DNA, era transferido para outro tubo e o DNA
precipitado com 2 ml de etanol absoluto. O tubo era agitado suavemente e o sobrenadante
retirado, deixando o DNA precipitado no fundo do tubo. O DNA precipitado foi ressuspenso
em 350µl de TE-4 (10 mM Tris-Cl pH 8.0, 0.1 mM EDTA pH 8.2) e re-precipitado por mais
duas vezes, como descrito acima. A solução era então incubada a 65 Co por 30 minutos para
total solubilização da amostra e transferida para tubo eppendorff, guardada a 4 Co.
A concentração de DNA foi determinada por espectrofotometria com luz Ultra Violeta
em comprimento de onda de 260 nm.
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O controle negativo consistia de uma mistura dos reagentes sem o DNA. Todo o
processamento das amostras amplificadas foi realizado em ambiente isolado daquele onde era
feita a preparação das reações de amplificação.

4.5.2 Identificação do Polimorfismo M235T do Gene do Angiotensinogênio
A identificação do polimorfismo foi realizada por seqüenciamento automático de
produtos de PCR (Polimerase Chain Reaction) em seqüenciador automático MegaBace
1000.
Os iniciadores (primers) utilizados foram:
Ang I: 5’GGT CCT GTC TGC CCT GCA GGC TGT ACA3’ (senso).
Ang X: 5’GTA AGG CAA ACC TCT CTG CTG GCT CTG G3’ (anti-senso).

Inicialmente o DNA genômico (100ng) foi amplificado através de PCR que
continha 1 mM de MgCl2 ; 0,5 µM do iniciador Ang I; 0,5 µM do iniciador Ang X; 0,2
mM de deoxinucleotídeos trifosfatados; 1x tampão de reação [ 200mM TRIS-HCL (pH
8,4); 500 mM de KCl ] e 0,02 unidades/ µl da enzima Taq DNA polimerase. As condições
do PCR foram 94oC, 5 minutos; 24 vezes (94 Co, 1min; 65 Co,1 min; 72 Co, 2 min) 72 Co,
10 min, gerando um produto de 242 bp. O produto de PCR, 10µl, foi analisado por
eletroforese em gel de agarose 2% em tampão TBE (45mM Tris-borato, 1 mM EDTA, pH
8,0). Alíquotas das reações de PCR foram preparadas com a adição de tampão de amostra 1
X (10 mM Tris-HCl pH 7,5, 1,0 mM EDTA, 3% ficol, 0,04% azul de bromofenol e 0,04%
xileno cianol) e aplicadas em gel de agarose 2%. A eletroforese foi realizada em 89 mM
Tris-borato pH 7,5, 2 mM EDTA a 100V. Após a corrida, o gel foi corado com solução de
brometo de etídio 0,5 μg/mL e o produto de amplificação foi visualizado por luz UV em
transiluminador.
Os produtos de PCR foram então diluídos cinco vezes em água e seqüenciados com
o kit Et Dye Terminator (General Eletric), utilizando-se largo excesso (2µM) de um dos
iniciadores122 . Após o seqüenciamento, os nucleotídios marcados livres foram retirados por
precipitação com etanol na presença de acetato de amônio.
O controle de qualidade do seqüenciamento foi feito através de seqüenciamento de
dupla fita em 10% das amostras.
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A Figura 10 mostra o seqüenciamento de um indivíduo heterozigoto (MT), um
homozigoto mutado (TT), e um homozigoto normal (MM).

Figura 10– Identificação do polimorfismo do angiotensinogênio M235T.

4.5.3 – Identificação do Polimorfismo D/I do Gene da ECA

A amplificação do DNA genômico humano foi realizada pela técnica de PCR
amplificando região do intron 16 do gene da enzima conversora da angiotensina I. Foram
utilizados 100 ng de DNA genômico humano de cada amostra em 1 X tampão de PCR (20
mM Tris-HCl, 50 mM KCl), 3 mM MgCl2, 200 μM dATP, 200 μM dCTP, 200 μM dGTP,
200 μM dTTP, 0,5 μM iniciador senso, 0,5 μM iniciador anti-senso e 1,25 U Taq DNA
Polimerase (Invitrogen). O volume final da reação era de 25 μl123.
Os iniciadores (primers) utilizados foram:
BR2352: 5' GAT GTG GCCATC ACA TTC GTC AGA T 3' (senso),
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SC1407: 5' CTG GAG ACC ACT CCC ATC CTT TCT 3' (anti-senso)
A reação foi realizada em termociclador PTC-200 programado para uma desnaturação
o

de 94 C por 5 minutos, seguida de 30 ciclos consecutivos de 1 minuto a 94oC, 1 minuto a
58oC e 2 minutos a 72oC com um ciclo de extensão final de 72oC por 10 minutos.
Alíquotas das reações de PCR foram preparadas com a adição de tampão de amostra 1
X (10 mM Tris-HCl pH 7,5, 1,0 mM EDTA, 3% ficol, 0,04% azul de bromofenol e 0,04%
xileno cianol) e aplicadas em gel de agarose 1%. A eletroforese foi realizada em 89 mM Trisborato pH 7,5, 2 mM EDTA a 100V. Após a corrida, o gel foi corado com solução de brometo
de etídio 0,5 μg/mL e o produto de amplificação foi visualizado por luz UV em
transiluminador. O polimorfismo foi demonstrado pela presença de um fragmento de 190 bp,
alelo de deleção (D), e um fragmento de 477 bp, alelo de inserção (I).

4.5.4- Identificação do Polimorfismo A1166C do Gene do AT1R

A identificação do polimorfismo foi realizada por seqüenciamento automático de
produtos de PCR (Polimerase Chain Reaction) em seqüenciador automático MegaBace
1000.
Os iniciadores (primers) utilizados foram:
ATR166-F: 5´- TCA GAT AAT GTA AGC TCA TCC ACC -3´ (senso)
ATR166-R: 5´- TAG GGA GAT TGC ATT TCT GTC AGT -5´ (anti-senso)
Inicialmente o DNA genômico (100ng) foi amplificado através de PCR que
continha 1 mM de MgCl2 ; 0,5 µM do iniciador ATR166-F; 0,5 µM do iniciador ATR166R; 0,2 mM de deoxinucleotídeos trifosfatados; 1x tampão de reação [ 200mM TRIS-HCL
(pH 8,4); 500 mM de KCl ] e 0,02 unidades/ µl da enzima Taq DNA polimerase. As
condições do PCR foram 94oC, 5 minutos; 40 vezes (94°C, 30seg; 55°C, 45seg; 72°C,
45seg) 72 Co, 10 min, gerando um produto de 242 bp. O produto de PCR, 10µl, foi
analisado por eletroforese em gel de agarose 2% em tampão TBE (45mM Tris-borato, 1
mM EDTA, pH 8,0). Alíquotas das reações de PCR foram preparadas com a adição de
tampão de amostra 1 X (10 mM Tris-HCl pH 7,5, 1,0 mM EDTA, 3% ficol, 0,04% azul de
bromofenol e 0,04% xileno cianol) e aplicadas em gel de agarose 2%. A eletroforese foi
realizada em 89 mM Tris-borato pH 7,5, 2 mM EDTA a 100V. Após a corrida, o gel foi
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corado com solução de brometo de etídio 0,5 μg/mL e o produto de amplificação foi
visualizado por luz UV em transiluminador.
Os produtos de PCR foram então diluídos cinco vezes em água e seqüenciados com
o kit Et Dye Terminator (General Eletric), utilizando-se largo excesso (2µM) de um dos
iniciadores122 . Após o seqüenciamento, os nucleotídios marcados livres foram retirados
por precipitação com etanol na presença de acetato de amônio.
O controle de qualidade do seqüenciamento foi feito através de seqüenciamento de
dupla fita em 10% das amostras.

4.6- ANÁLISE ESTATÍSTICA

4.6.1 – Redes Bayesianas Com Nós Ocultos
4.6.1.1 – Conceitos Básicos

A essência da abordagem Bayesiana é a de prover uma regra matemática que explique
como se pode modificar uma crença existente à luz de novas evidências. Em outras palavras,
permite aos cientistas combinar novos dados com o conhecimento existente124.
A regra de Bayes estabelece que:
P (R=r | e) =

P(e | R=r) P(R=r)
--------------------P(e)

Onde P (R= r | e) denota a probabilidade que uma variável randômica R tenha o valor r
dado a evidência e. O denominador é apenas uma constante de normalização que assegura que
a probabilidade a posteriori some 1; pode ser computada somando o numerador para todos os
possíveis valores de R, ou seja:
P(e) = P(R=0, e) + P(R=1, e) + ... = soma_r P(e | R=r) P(R=r).
Isto é chamado de chance marginalizada (pois marginalizamos por R), e fornece a
probabilidade à priori da evidência.
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As redes Bayesianas foram criadas na década de 80 por Judea Pearl na Universidade
da California (UCLA). O objetivo de Pearl foi desenvolver modelos probabilísticos para lidar
com incerteza. Estes modelos são hoje a base da Inteligência Artificial125. A partir de então,
tem sido aplicada para resolução de problemas em várias áreas de conhecimento, como:
diagnósticos médicos, mapas de aprendizado, compreensão da linguagem, visão, pesquisa
heurística e outros125.
Uma rede bayesiana é um grafo direcionado acíclico, onde os nós são variáveis
aleatórias e os arcos ou arestas especificam relações de causalidade entre os nós125, como
ilustrado na Figura 11 abaixo. As arestas podem ou não ser direcionadas e, podem ou não
formar ciclos. No caso das redes bayesianas as arestas são sempre direcionadas e não formam
ciclos.

Figura 11 – Representação de um grafo direcionado acíclico, onde as elipses representam os vértices
ou nós e as setas representam as arestas. O vértice que não possui relação de causalidade com os
demais, não apresenta nenhuma aresta a ele conectada.

O conceito principal de um modelo gráfico é o de modularidade, ou seja, um sistema
complexo construído pela combinação de partes simples. A teoria da probabilidade fornece a
“cola” através da qual as partes são combinadas124.
Para facilitar o entendimento, se utilizará uma racionalidade de causalidade direta.
Cabendo ressaltar, como descrito na introdução, que este modelo causal direto pouco se aplica
às doenças complexas, sendo utilizado nos exemplos abaixo, apenas para fins didáticos.
O significado de um vértice é o de uma variável aleatória, que pode ser contínua ou
discreta. E o significado de uma aresta é a relação de causalidade direta entre os vértices,
conforme ilustrado na Figura 12. Nesta figura, tomou-se como exemplo simplificado, a
relação obesidade, aumento da glicemia e albuminúria.
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Obesidade

Aumento
Glicose

Albuminúria

Figura 12 – Representação de uma relação de causalidade direta

Em adição à estrutura gráfica é necessário estabelecer outros parâmetros do modelo.
Para o modelo direcionado é necessário especificar a Distribuição de Probabilidades
Condicionais (DPC) para cada nó124,125.
Se as variáveis são discretas, ela pode ser representada como uma tabela, a qual lista a
probabilidade que um nó adquire de acordo com os diferentes valores e para cada combinação
de valores de seus nós antecessores. Deste modo, a Tabela de Probabilidade Condicional
(TPC) define como um nó é afetado pelos seus antecessores.
Assim, tomando-se como exemplo a relação de causalidade entre obesidade e níveis
plasmáticos de glicose, tem-se uma curva de probabilidades para níveis de glicose, de acordo
com a classificação de obesidade (IMC ≥ 30 = obeso; IMC ≤ 30 = não obeso), ou seja, para
cada faixa de IMC, que deternina obesidade em sim ou não. A variável diabetes é não para
níveis de glicemia < 126 mg/dl e sim para os níveis superiores de glicose (≥126 mg/dl) (Figura
13). Desta forma, dado que se desconhece se o indivíduo é ou não diabético, de acordo com o
nível de glicemia plasmática é possível inferir a probabilidade deste diagnóstico, quando se
conhece o IMC.
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Glicose no Sangue
Diabetes
= NÃO
Obesidade
= NÃO

Obesidade

Glicose no
sangue

126 mg/dL
Diabetes = =SIM
Obesidade
SIM

126 mg/dL

Figura 13 – Representação esquemática de como é criada uma Tabela de Probabilidade

Condicional, a partir da relação entre a presença ou ausência de obesidade e os níveis plasmáticos de
glicose. Observar que no destaque à direita a curva de níveis de glicose tende a ser inferior a 126
mg/dl, na ausência de obesidade. Desta forma, são geradas as probabilidades de ser ou não diabético,
dado que se conhecem o IMC e os níveis de glicose.

O tamanho da tabela (Tabela de Probabilidade Condicional) de um vértice depende
do seu número de nós antecessores. Supondo que 10 variáveis, com duas possibilidades cada
uma, tenham relação de causalidade direta com um vértice ou nó, se terá uma tabela de
probabilidades com 1024 linhas (Figura 14).

•
•

10 variáveis
supondo que para
cada variável existam
2 possíveis valores

TPC com
210=1024
linhas!

Figura 14 – Representação esquemática de um exemplo de Tabela de Probabilidade
Condicional (TPC).
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Uma vez compreendidos alguns dos conceitos básicos, faz-se necessário explicar as
tarefas de construção de uma rede Bayesiana. Existem três tarefas : a modelagem, o
aprendizado e a inferência .
O melhor caminho para entender a tarefa de modelagem das redes Bayesianas é tentar
imaginar e modelar uma situação na qual a causalidade tem seu papel, descrevendo os eventos
de forma probabilística.
Para se modelar a estrutura de uma rede é necessário definir as variáveis e as relações
de causalidade. De acordo com o problema que se está estudando, o número de variáveis e as
relações de causalidade podem variar.
Com o objetivo de tornar mais didática a explicação, será utilizado o mesmo exemplo
empregado por Kevin Murphy em 1998124 . Neste exemplo, todos os nós são binários, ou seja,
tem dois valores possíveis, que serão denominados por verdadeiro (V) ou falso (F) .A
representação gráfica deste problema, está ilustrada na Figura 15 abaixo:
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Figura 15 – Ilustração de uma situação problema, no caso, encontrando-se a grama molhada (M),
quais seriam as probabilidades (P) de estar chovendo (C) ou o borrifador (B) de água estar ligado.
Para cada nó, encontra-se ao lado, tabela com as respectivas probabilidades, dado que se conhece o nó
antecessor. No caso do primeiro nó, a probabilidade de estar nublado (N) é de 0,5 (tabela acima do nó
tempo nublado), já que o mesmo não apresenta nós antecessores. V=verdadeiro; F=falso.

Quando se observa o evento “grama molhada” (M=V) existe duas causas possíveis: ou
o borrifador estar ligado (B=V) ou estar chovendo (C=V). A força desta relação é mostrada na
tabela maior , abaixo do círculo grama molhada. Por exemplo,

observando que a

Probabilidade (M=verdadeiro│B=verdadeiro, C=falso) = 0,9 (segunda linha da tabela), e
conseqüentemente, a Probabilidade (M=falso│B=verdadeiro, C=falso) = 1- 0,9 = 0,1. Como o
nó N (tempo nublado) não tem antecessores, sua TPC especifica a probabilidade que é estar
nublado (neste caso, 0,5).
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As redes Bayesianas permitem calcular as probabilidades condicionais dos nós na rede
dado que os valores de alguns nós foram observados. A tarefa mais comum que se deseja
resolver usando as redes Bayesianas é a inferência probabilística. Tomando-se o exemplo
anterior e supondo que se observa o fato que a grama está molhada. Há duas causas possíveis
para esta: ou está chovendo, ou o borrifador de água está ligado. Qual é mais provável? Nós
podemos usar a regra de Bayes para computar a probabilidade a posterior de cada explanação
(onde 0 = falso e 1= verdadeiro).
Pr(B=1│M=1) = Pr(B=1, M=1) = Σn,c Pr(N=n, B=1, C=c, M=1)= 0,2781/0,6471= 0,4298
Pr(M=1)

Pr(M=1)

Pr(C=1│M=1) = Pr(C=1, M=1) = Σn,b Pr(N=n, B=s, C=1, M=1)= 0,4581/0,6471= 0,7079
Pr(M=1)

Pr(M=1)

Assim, encontra-se que é mais provável a grama estar molhada porque está chovendo,
dado que a relação da probabilidade é 0,7079/0,4298 = 1,647.
Em casos complexos, as redes podem consistir de centenas ou milhares de nós e eles
podem ser estimados muitas vezes, à medida que novas informações chegam.
No exemplo clínico, ainda que simples, outras variáveis conhecidas e desconhecidas
também estão envolvidas na relação de causalidade entre obesidade e aumento da glicose
sangüínea.
Nem sempre as probabilidades estão disponíveis para todas as combinações possíveis
de circunstâncias. As redes Bayesianas permitem calculá-los a partir de um número pequeno
de cenários prováveis, relacionando apenas nós vizinhos.
Os valores para os parâmetros da rede podem ser obtidos a partir de um conjunto de
amostras. Esta é a etapa chamada de “aprendizado”. O objetivo do aprendizado em geral é
obter os valores para os parâmetros, tal que esses maximizem a probabilidade de obter as
amostras. Suponha que se observa uma evidência, isto é, o valor de alguma variável na rede.
No aprendizado, as probabilidades marginais das variáveis são utilizadas de forma a
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incorporar esta nova evidência. Esta informação é obtida através de um algoritmo matemático
conhecido, mas que não será explicado neste contexto, pois foge do objetivo da tese.
Retomando agora ao exemplo clínico (Figura 16), se observa que na presença de
obesidade (sim) a probabilidade de não ser ser diabético (níveis de glicose baixos), é de 0,3 e
portanto para a presença de níveis elevados de glicemia (diabetes sim) esta probabilidade é de
0,7. Desta forma, a rede aprende que a presença de obesidade confere maior probabilidade de
níveis elevados de glicose (diabetes).

Glicose
no sangue

Obesidade

Obesidade

NÃO
SIM

P(diabetes = N)

P(diabetes = S)

Glicose baixa

Glicose alta

0,8
0,3

0,2
0,7

Figura 16 – Ilustração de probabilidades de ser diabético de acordo com o IMC(N=não e S=sim)

Uma vez a rede treinada, chega-se a terceira e última tarefa, que é a de inferência
probabilística, cujo objetivo é responder as perguntas a partir dos valores das probabilidades
obtidas no treinamento da rede. Como no exemplo acima, P(Glicose=133 |obesidade=sim).
Ressalte-se que se poderia querer inferir, também, qual a probabilidade de ser obeso,
ao se encontrar o valor da glicemia. Portanto, tudo depende de como o modelo é construído.
Os métodos para esta tarefa variam de acordo com o tipo de problema e a
complexidade do mesmo. É a partir da inferência que é possível obter as probabilidades de
ocorrência de um valor de uma ou mais variáveis da rede, uma vez observados os valores de
outras variáveis.
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4.6.1.2 – Modelagem do Problema
As variáveis selecionadas para o presente estudo, podem ser agrupadas em variáveis
constitucionais (sexo, idade, IMC, colesterol, glicose, creatinina e outros) e variáveis
genéticas (os três polimorfismos estudados).
Muitas das variáveis constitucionais possuem relação clínica bem estabelecida entre
si, como a obesidade e os níveis de glicose, por exemplo. O mesmo ocorrendo em relação às
variáveis genéticas e constitucionais. Desta forma, se fossem analisadas todas as variáveis
constitucionais e genéticas, relacionado-as ao desfecho (hipertensão arterial), com as relações
causais entre os nós antecessores, seria gerada uma Tabela de Probabilidades muito extensa,
conforme ilustrado na Figura 14, onde 10 variáveis com 2 possibilidades cada uma , gerou
uma Tabela com 1024 linhas.
As redes Bayesianas permitem a criação de variáveis ocultas, que levarão a formação
de agrupamentos (clusters) com características semelhantes (Figura 17) . Esta abordagem
possui duas vantagens principais: diminuir a complexidade das TPCs (Tabelas de
Probabilidades Condicionais) e fazer com que os padrões que levam ao desfecho estudado
apareçam espontaneamente do modelo.
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2

2

3

3

3

3

Variáveis
Constitucionais:
Sexo (2), Idade (3),

4

2
3

2

3
3

3

3

Uma TPC com
486 linhas
(2 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3)

3 TPCs:
27
18
+16
61

4

3

Variáveis Genéticas:
M235T (3), ECA (3),
A1166C (3)

Figura 17 – Representação esquemática de duas variáveis ocultas (“4” em vermelho e verde), que
permitem diminuir a complexidade das TPCs. O número 4 representa também o número de clusters
pré-estabelecido para cada nó oculto. O círculo com o número 2 em vermelho à direita, e em azul à
esquerda é o desfecho (hipertensão=sim; hipertensão-não). Com a criação de 2 variáveis ocultas o
número de linhas da CPT diminui de 486 (à esquerda) para 61 (à direita).

O agrupamento dos elementos em conjuntos semelhantes, sem nenhum conhecimento
prévio, pode se dar de forma determinística ou probabilística. No primeiro caso, isso ocorre
quando é possível afirmar que determinada característica pertence a um determinado grupo
(Figura 18).

Neste exemplo, facilmente pode-se identificar o conjunto de triângulos,

quadrados e losangos.
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Figura 18 – Ilustração de clusters determinísticos.

No presente estudo os clusters são probabilísticos, ou seja, quando os individuos são
agrupados em clusters, significa que possuem uma probabilidade X de pertencer a um
determinado cluster.
Na pesquisa atual utilizaram-se duas variáveis ocultas para criar agrupamentos
(clusters) de indivíduos com características constitucionais ou genéticas semelhantes do ponto
de vista da hipertensão arterial.
Assim, se optou por utilizar duas variáveis ocultas: uma constitucional e outra
genética. Da primeira constam variáveis como idade, sexo, IMC, colesterol, colesterol HDL e
outras. Da segunda constam os genótipos relacionados aos três polimorfismos estudados. O
desfecho é hipertensão arterial (Figura 19).
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sexo

idade

Perfil

Const.

imc

Hipert
ANG

ECA

Perfil
Genét

AT1R

Figura 19 - Esquema de criação do perfil constitucional e do perfil genético no modelo Bayesiano de
nós ocultos.

Estes clusters não são criados, eles emergem do modelo.Ou seja, os indivíduos que
fazem parte de cada cluster , não são determinados ou escolhidos pelo pesquisador, eles
surgem do modelo matemático. Cabe ao pesquisador, apenas, definir o número de clusters.
Pelo treinamento da rede pode se verificar a adequação da hipótese. Inicialmente foram
testados dois clusters. Posteriormente três

e depois quatro. A partir desta definição os

indivíduos são agrupados no número de clusters pré-determinados. Dependendo do tamanho
da amostra, a formação de muitos clusters pode inviabilizar a análise, dado que apenas um
número muito reduzido de indivíduos fará parte de cada agrupamento.Como citado
anteriormente, a análise se torna mais simples com este recurso.
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A análise de inferência do presente estudo foi feita em 2 passos:


Descobrir os perfis característicos de hipertensão:

P(Hipertenso = SIM | Perfil Constitucional = x)
P(Hipertenso = SIM | Perfil Genético. = x1)


Caracterizar os indivíduos em cada perfil
Para criação do modelo todas as variáveis do banco de dados foram discretizadas em

faixas. Isso facilita em muito as tarefas de aprendizado e inferência na rede.
O modelo foi validado através da confirmação das probabilidades diretamente no
banco de dados. Ou seja, quando inicialmente se testava a confiabilidade do modelo, valores
tais como: percentual e/ou número de diabéticos em uso de medicação, percentual e/ou
número de obesos e hipertensos e, outros, foram fornecidos pela rede e os mesmos eram
comparados com as informações contidas no banco de dados. A comparação de valores
obtidos do modelo com aqueles diretamente do banco de dados, implica no aumento da
confiança no modelo.
A hipótese do modelo é que uma vez que se conheça o perfil genético e constitucional,
é possível estimar a probabilidade de pertencer a um determinado perfil e conseqüentemente,
estimar a probabilidade de pertencer ao grupo de hipertensos.
Inicialmente, então, utilizaram-se as variáveis constitucionais: sexo, idade e IMC para
o perfil constitucional e, os três polimorfismos para o perfil genético. Determinou-se, ainda,
que para cada perfil, seriam gerados três clusters.
A partir destas definições, emergem do modelo três clusters/grupos para cada perfil, as
probabilidades de pertencer a um determinado grupo, as probabilidades de ser hipertenso de
acordo com o grupo a que o indivíduo pertence, bem como as probabilidades de ser hipertenso
de acordo com a combinação dos grupos de cada perfil.
Nas Tabelas 3 e 4 abaixo estão ilustradas amostras de tabelas geradas pelo modelo,
com as respectivas probabilidades de pertencer a um dos perfis, constitucional e genético.
Ressalta-se que as tabelas estão incompletas. Foi feito um recorte das mesmas para facilitar a
compreensão do modelo.
Para se determinar as características dos indivíduos de cada grupo do perfil
constitucional ou do perfil genético é necessário se ordenar cada grupo em ordem crescente de
probabilidades e verificar as características mais predominantes. Nas tabelas abaixo, os grupos
foram ordenados em ordem crescente de probabilidades pelos grupos 3 dos perfis
constitucional e genético.
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Tabela 3 - Probabilidades (P) de pertencer ao grupo 1, 2 ou 3, do perfil constitucional, ordenado em
ordem crescente de probabilidades pelo grupo 3. As características do grupo 3 do perfil

constitucional são aquelas identificadas com uma freqüência maior ou igual a 0.60, destacadas
na tabela, abaixo do ponto de corte.

Indivíduo
(I)
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15

Sexo

Idade

IMC

Colesterol

Grupo 1
P
0.3230
0.1035
0.2824
0.3743
0.8135
0.7992
0.2926
0.0655
0.1761
0.2613
0.0116
0.5380
0.0024
0.1242
0.0648
0.1815

Grupo 2
P
0.5575
0.7433
0.5572
0.4537
0.0135
0.0081
0.5053
0.7150
0.5691
0.4632
0.6371
0.0866
0.5027
0.3291
0.3879
0.2519

Grupo 3
P
0.1195
0.1532
0.1603
0.1721
0.1730
0.1927
0.2022
0.2195
0.2548
0.2755
0.3514
0.3754
0.4949
0.5466
0.5473
0.5666

M
F
M
M
M
M
M
F
F
F
M
M
M
M
F

40-49
40-49
40-49
40-49
≥50
≥50
≤39
40-49
40-49
≥50
40-49
≤39
40-49
≥50
40-49

I16
I17
I18
I19
I20
I21
I22
I23
I24

M
M
M
F
M
M
F
M
F

40-49
≥50
≥50
40-49
≤39
40-49
≥50
≥50
≥50

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Alto
Sobrepeso
Normal
Obeso
Normal
Sobrepeso
Alto
Sobrepeso
Limítrofe
Sobrepeso
Normal
N
Limítrofe
Sobrepeso
Limítrofe
Sobrepeso
Alto
Obeso
Limítrofe
Obeso
Normal
Sobrepeso
Normal
Obeso
Normal
PONTO DE CORTE
Obeso
Limítrofe
Obeso
Normal
Sobrepeso
Limítrofe
Obeso
Alto
Obeso
Alto
Obeso
Alto
Obeso
Limítrofe
Obeso
Limítrofe
Normal
Alto

0.3641
0.0015
0.2373
0.0707
0.1662
0.0873
0.0364
0.0071
0.0001

0.0125
0.3399
0.0137
0.1778
0.0165
0.0159
0.0000
0.0011
0.0064

0.6234
0.6586
0.7490
0.7516
0.8173
0.8968
0.9636
0.9918
0.9935

I25
I26

F
F

≤39
≥50

Obeso
Obeso

Limítrofe
Alto

0.0000
0.0000

0.0000
0.0000

1.0000
1.0000

I27
I28

F
M

≥50
≥50

Obeso
Obeso

Normal
Alto

0.0000
0.0000

0.0000
0.0000

1.0000
1.0000

Colesterol: < 200mg/dl = normal; ≥ 200mg/dl e ≤239mg/dl = limítrofe; ≥ 240 mg/dl = alto. IMC: normal = ≥ 18 e ≤
≥ 25 e ≤ 29,99Kg/m2; obesidade: IMC ≥ 30Kg/m2.
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Tabela 4– Probabilidades (P) de pertencer ao grupo 1, 2 ou 3, do perfil genético,ordenado em ordem
crescente de probabilidades pelo grupo 3. As características do grupo 3 do perfil genético são

aquelas identificadas com uma freqüência maior ou igual a 0.60, destacadas na tabela, abaixo
do ponto de corte.

Indivíduo
(I)
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9

M235T

ECA

MM
MM
MT
MT
MT
TT
MM
MT
MT

DD
DD
II
DI
DI
DI
II
DI
DD

I10
I11
I12
I13
I14
I15

MT
TT
TT
TT
TT
MT

DI
DD
II
DI
II
II

A1166C

Grupo 1
P
AA
0.3453
CC
0.4316
AA
0.3661
CC
0.1429
AA
0.3148
0.2921
CC
0.0507
AA
0.4094
AC
0.2374
AA
0.1606
PONTO DE CORTE
0.2417
AC
0.0732
AA
0.0084
AA
0.0014
AC
0.0063
CC
0.0000
CC

Grupo 2
P
0.4238
0.3186
0.3238
0.5397
0.3461
0.3300
0.5335
0.1392
0.2520
0.3126

Grupo 3
P
0.2310
0.2498
0.3101
0.3174
0.3392
0.3780
0.4158
0.4514
0.5106
0.5268

0.0302
0.0690
0.0988
0.0750
0.0463
0.0001

0.7280
0.8579
0.8928
0.9235
0.9473
0.9999

Observando-se as tabelas acima, é possível identificar as características mais
freqüentes presentes nos grupos 3 dos perfis constitucional e genético. Para identificá-las foi
utilizado como ponto de corte, aquelas que estavam presentes com uma freqüência maior ou
igual a 0.60, destacadas nas tabelas em negrito.
Assim, encontram-se como principais características do grupo 3 do perfil
constitucional: homens ou mulheres, com mais de 50 anos, colesterol limítrofe ou alto e,
obesos. E, para o grupo 3 do perfil genético: ausência do genótipo MM para o AGT; maior
freqüencia do alelo T do AGT e em homozigose; maior freqüência do alelo I para ECA e
maior freqüência do alelo A para o AT1R;
O modelo gera também as probabilidades de se pertencer ao grupo de hipertensos , de
acordo com as combinações entre os perfis constitucional e genético, conforme a Tabela 5
abaixo.
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Tabela 5 – Probabilidades de pertencer ao grupo de hipertensos de acordo com as
combinações dos perfis constitucional e genético, ordenadas em ordem crescente. Nota-se
uma linha de corte na tabela, cujos perfis abaixo da mesma, correspondem às maiores
probabilidades de pertencer ao grupo de hipertensos.

Perfil Constitucional Perfil Genético

P(Hipertenso=SIM)

3

1

0.0003

1

2

0.0008

1

3

0.0035

3

3

0.0116

1

1

0.0230

3

2

0.0839

LINHA DE CORTE

0.1861

2

1

0.2947

2

2

0.5710

2

3

0.8936

Como ilustrado na Tabela acima a combinação que confere a maior probabilidade de
ser hipertenso é a do perfil constitucional 2 com o perfil genético 3 (0.89). Porém, apenas o
perfil constitucional 2 mostra-se associado à hipertensão arterial, variando as probabilidades
de acordo com as combinações com os perfis genéticos (de 0.29 a 0.89).
Desta forma, os principais motivos que levaram a escolha deste modelo matemático,
para responder a pergunta desta pesquisa foram: 1) ele permite incluir variáveis ocultas (nós),
ou seja, desconhecidas; 2) este modelo não prevê a variável tempo, o que o torna indicado
para análise de nossa base de dados (estudo transversal); 3) o modelo permite observar o
quanto as combinações são complexas e o quanto estas combinações afetam a probabilidade
de um indivíduo ser hipertenso; 4) do ponto de vista computacional e estatístico possui uma
abordagem mais simples, pois permite criar variáveis que não existem no banco de dados e 5)
o modelo permite visualizar clusters. Desta forma, a análise se torna mais simples porque se
diminuem os números de combinações, agrupando-se indivíduos “similares” nos clusters .
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Os modelos tradicionais definem, com base nos casos estudados, as relações entre as
variáveis e atribuem um “peso” fixo, que determina a influência das variáveis estudadas sobre
a variável desfecho. Ao se utilizar estes modelos se assume que a influência das variáveis que
compõem o modelo desenvolvido, será sempre a mesma, para qualquer novo caso onde se
aplique o modelo na prática clínica, como se a influência das mesmas sobre o desfecho fosse
sempre igual ao da população estudada originariamente. Clinicamente, sabe-se que estas
relações não se dão de forma padronizada . Por este motivo, no presente estudo busca-se uma
nova metodologia, baseada em uma nova racionalidade, que leve em consideração as relações
altamente complexas, envolvidas nos mecanismos causais de doenças como a hipertensão
arterial e, que permita aperfeiçoar o modelo, conforme novos casos sejam estudados em cada
ambiente da prática clínica.
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5- RESULTADOS
5.1 – DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO

5.1.1 Características Constitucionais, Metabólicas e Prevalência de Fatores de Risco
Cardiovascular
A população é composta de 789 homens (74,4%) e 272 mulheres (25,6%). A idade
média nos homens é de 41,07 anos e nas mulheres de 39,47 anos. A idade média da
população é de 40,66.
O perfil de escolaridade pode ser observado na Figura 20, abaixo.

6%
16%
46%

Nível Médio

32%

Graduados
Mestres
Doutores

Figura 20 – Escolaridade da população do estudo

As características da população estudada estão descritas nas Tabelas 6, 7, 8a, 8b, 9 e
nas Figuras 21 e 22.
Nas Tabelas 6, 7, 8 e 9 estão relacionados as médias, desvios-padrão, valores
máximos e mínimos das variáveis constitucionais e metabólicas, bem como as prevalências
e uso de medicação.
As Figuras 21 e 22 mostram as prevalências dos fatores de risco cardiovascular na
população estudada (hipertensão arterial, diabetes, sobrepeso, obesidade, sedentarismo,
colesterol total, colesterol HDL , triglicerídios e hábito de fumar).
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Tabela 6 – Características Constitucionais da População do Estudo

Variáveis

Estatística dos Atributos

Homens

Mulheres

Idade

Mínimo-Máximo
Média (Desvio Padrão)

18-68
41,07 (8,91)

20-61
39,47 (8,45)

Peso

Mínimo-Máximo
Média (Desvio Padrão)

41-139,2
81,45 (13,95)

41-130
65,63 (13,24)

Altura

Mínimo-Máximo
Média (Desvio Padrão)

156-198
174,00 (6,69)

145-184
161,47 (6,24)

IMC

Mínimo-Máximo
Média (Desvio Padrão)

12,5- 43,4
26,84 (4,12)

17,99-50,7
25,11 (4,87)

Abdômen

Mínimo-Máximo
Média (Desvio Padrão)

66,5-138,5
94,85 (11,00)

66,2-140
86,15 (11,05)

PAS

Mínimo-Máximo
Média (Desvio Padrão)

80-186
116,88 (14,06)

80-170
107,13 (14,17)

PAD

Mínimo-Máximo
Média (Desvio Padrão)

50-112
76,22 (10,38)

48-110
69,35 (10,37)
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Tabela 7– Características metabólicas da população do estudo

Variáveis

Estatística dos Atributos

Homens

Mulheres

Glicose

Mínimo-Máximo
Média (Desvio Padrão)

66-309
89,04 (18,47)

64-175
82,97 (10,89)

Colesterol Total Mínimo-Máximo
Média (Desvio Padrão)

93-456
198,35 (41,85)

106-346
191,72 (35,10)

Colesterol HDL Mínimo-Máximo
Média (Desvio Padrão)

21-103
45,83 (10,68)

28-130
58,23 (14,29)

Colesterol LDL

Mínimo-Máximo
Média (Desvio Padrão)

36-369
125,13 (35,84)

48-242
116,56 (32,10)

Triglicerídeos

Mínimo-Máximo
Média (Desvio Padrão)

29-1485
145,11 (125,13)

33-652
87,77 (56,69)

Creatinina

Mínimo-Máximo
Média (Desvio Padrão)

0,5-1,4
0,90 (0,12)

0,4-1,1
0,67 (0,11)

Ácido Úrico

Mínimo-Máximo
Média (Desvio Padrão)

2,4-11,9
5,85 (1,23)

1,9-9,2
4,04 (1,09)

Aldosterona

Mínimo-Máximo
Média (Desvio Padrão)

1,1-42,3
11,02 (5,66)

1,1-94,7
13,10 (12,28)

Insulina

Mínimo-Máximo
Média (Desvio Padrão)

0,6-73,7
8,57 (6,70)

0,7-90
7,31 (6,89)

Potássio

Mínimo-Máximo
Média (Desvio Padrão)

3,4-5,8
4,51 (0,37)

3,4-6,3
4,47 (0,37)

Sódio

Mínimo-Máximo
Média (Desvio Padrão)

134-146
140,41 (2,14)

133-146
139,23 (2,10)
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Figura 21 – Prevalência de sedentarismo, sobrepeso, HA, obesidade, tabagismo e diabetes
população do estudo
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Figura 22 – Prevalência de dislipidemia na população do estudo
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Tabela 8a – Prevalência de hipertensão, diabetes e obesidade e, uso de medicação anti-hipertensiva e
hipoglicemiante

Variável

Homens
(n=789)

Mulheres
(n=272)

Total
(n=1061)

Hipertensão- n(%)
Uso de anti-hipertensivo- n(%)

170 (21,55%)
81 (47,64%)

37 (13,60%)
28 (76,77%)

207 (19,51%)
109 (52,65%)

Diabetes- n(%)
Uso de hipoglicemiante- n(%)

19 (2,41%)
8 (42,1%)

4 (1,47%)
3 (75%)

23 (2,17%)
11 (47,82%)

IMC
Normal- n(%)
Sobrepeso- n(%)
Obesidade – n(%)

262 (33,25%)
382 (48,48%)
144 (18,27%)

169 (62,13%)
66 (24,26%)
37 (13,60%)

431 (40,66%)
448 (42,26)
181 (17,08%)

Tabela 8b- Prevalência das faixas de risco de lipídios e uso de hipolipemiantes
Variável

Homens
(n=789)

Mulheres
(n=271)

Total
(n=1060)

Colesterol total
Baixo risco (< 200 mg/dl)
Limítrofe (200-239 mg/dl)
Alto risco (≥240 mg/dl)

414 (52,47%)
256 (32,45%)
119 (15,08%)

172 (63,47%)
73 (26,94%)
26 (9,59%)

586 (55,28%)
329 (31,04%)
145 (13,68%)

Colesterol HDL
Baixo risco (>60 mg/dl)
Limítrofe (40-60 mg/dl)
Alto risco (< 40 mg/dl)

370 (46,89%)
334 (42,33%)
85 (10,77%)

153 (56,46%)
71 (26,20%)
47 (17,34%)

523 (49,34%)
405 (38,21%)
132 (12,45%)

Triglicerídeos
Normal (<150 mg/dl)
Limítrofe (150 – 199 mg/dl)
Alto risco (≥ 200 mg/dl)

539 (68,31%)
117 (14,83%)
133 (16,86%)

250 (92,59%)
11 (4,07%)
9 (3,33%)

789 (74,50%)
128 (12,09%)
142 (13,41%)

Uso de hipolipemiante- n(%)

10 ( 1,26%)

2 (0,73%)

12 ( 1,13%)
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Tabela 9 – Prevalências de tabagismo e freqüência da ingestão de álcool
Variável
Fumo
Nunca fumou
Parou de fumar
Fuma atualmente

Homens
(n=789)
n(%)
567 (71,86%)
157 (19,90%)
65 (8,24%)

Mulheres
(n=272)
n(%)
199 (73,16%)
51 (18,75%)
22 (8,09%)

Total
(n=1061)
n(%)
766 (72,20%)
208 (19,60%)
87 (8,20%)

Álcool
4 ou mais vezes/sema
1 a 3 vezes/semana
2 a 3 vezes/mês
1 vez ou menos/mês
Parou de beber
Nunca bebeu

n(%)
24 (3,04%)
266 (33,71%)
222 (28,14%)
161 (20,41%)
22 (2,79%0
94 (11,91%)

n(%)
6 (2,21%)
45 (16,54%)
61 (22,43%)
94 (34,56%)
5 (1,84%0
61 (22,43%)

n(%)
30 (2,83%)
311 (29,31)
283 (26,67%)
255 (24,03%)
27 (2,54%)
155 (14,61%)

As médias de pressão arterial sistólica e diastólica são discretamente mais elevadas nos
homens. Quanto ao diagnóstico de hipertensão arterial, utilizado o critério de pressão arterial
sistólica ≥ 140 mmHg ou pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg ou PA abaixo desses níveis
em pacientes em uso de medicação anti-hipertensiva, os homens têm prevalência maior de
hipertensão arterial do que as mulheres (21,55% x 13,6% respectivamente). Dos pacientes
classificados como hipertensos, 52,65% faziam uso de medicação anti-hipertensiva, sendo que
as mulheres usavam medicamentos com uma freqüência maior que os homens (76,77% x
47,64%). Entre os pacientes medicados, apenas 38,53% apresentavam controle dos níveis
tensionais.
Quanto ao índice de massa corporal (IMC), a média foi discretamente superior nos
homens (26,84% x 25,11%). Utilizando-se a classificação da OMS para obesidade observouse que os homens têm prevalência maior de sobrepeso (48,48%) do que as mulheres
(24,26%).A prevalência de obesidade também é superior entre os homens (18,27% x 13,60%)
e as mulheres têm maior proporção de indivíduos com IMC normal (62,13% x 33,25%).
Utilizando-se a classificação de risco para a medida da circunferência do abdômen,
observou-se que 36,57% das mulheres encontravam-se na faixa de risco, contra 20,21% dos
homens.
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A média de glicemia de jejum foi de 87,48 mg/dl, com os homens apresentando uma
média maior de glicemia do que as mulheres. A prevalência de Diabetes Mellitus, utilizandose o critério de glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl e/ou uso de hipoglicemiantes (orais ou
insulina), foi de 2,17%, sendo de 2,41% entre os homens e de 1,47% entre as mulheres. Dos
pacientes classificados como diabéticos, 47,82% faziam uso de medicação hipoglicemiante
sendo que 75% das mulheres diabéticas usavam medicação hipoglicemiante e apenas 42,1%
dos homens diabéticos faziam uso de medicação.
Em relação aos lipídeos séricos observou-se que a média do colesterol total foi de
196,66 mg/dl, sendo mais alta entre os homens. A média de colesterol HDL foi de 49 mg/dl,
sendo mais baixo entre os homens. Já a média de triglicerídios foi de 130,49mg/dl, mais uma
vez, maior entre os homens. Utilizando-se uma classificação de risco adaptada do ATP III
(2001)113, observou-se que 15,08% dos homens apresentavam níveis de colesterol total de alto
risco, contra 9,59% das mulheres. Para o colesterol HDL esta relação se inverte, tendo 17,34%
das mulheres apresentado níveis de colesterol HDL de alto risco contra 10,77% dos homens.
A classificação de risco para os triglicerídios mostrou que 13,41% da população apresentava
níveis de alto risco, com predominância de casos de alto risco entre os homens. É importante
observar que somente 2 pacientes (0,73%), do sexo feminino, faziam uso de medicação
hipolipemiante.
A média da creatinina sérica foi de 0,84 mg% e os homens apresentavam creatinina
sérica maior do que as mulheres.
Em relação ao sódio plasmático a média foi de 140,11 mEq/l, praticamente sem
diferença entre os sexos. O mesmo ocorrendo com o potássio plasmático, cuja média foi de
4,50 mEq/l, também sem diferença entre os sexos.
A média de insulina foi 8,25 com pequena diferença entre os sexos, sendo maior nos
homens. Já a média de aldosterona foi de 11,56, sendo maior entre as mulheres.
Quanto ao ácido úrico a média foi de 5,39 e os homens apresentavam médias mais
elevadas (5,90 x 4,03).
Quanto ao hábito de fumar 8,20% da população era fumante e 19,60% tinham parado
de fumar, sendo que 72,20% nunca fumaram. O percentual de fumantes era praticamente igual
entre homens e mulheres.
Em relação ao uso de bebidas alcoólicas, apenas 2,83% da população bebia 4 vezes
por semana ou mais. 29,31% bebia 1 a 3 vezes na semana, 26,67% bebiam 2 a 3 vezes ao mês
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e 24,05% bebiam 1 vez ou menos por mês. O percentual dos que bebiam mais era maior entre
os homens do que entre as mulheres.
Quanto à prática de exercícios, 58,06% da população era sedentária, sendo que as
mulheres eram mais ativas que os homens (45,22% x 39,16%).
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5.2 – FREQÜÊNCIA DOS ALELOS E DISTRIBUIÇÃO DOS GENÓTIPOS

5.2.1- Polimorfismo M275T do Gene Codificante do Angiotensinogênio
A freqüência do alelo T e a distribuição dos genótipos estão descritas na Tabela 10
abaixo.
Tabela 10 – Freqüência do alelo T para angiotensinogênio e a distribuição dos genótipos por sexo

POPULAÇÃO Genótipo MM

Genótipo MT

Genótipo TT

Freqüência do

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

Alelo T (%)

Homens

199 (25,48%)

383 (49,04%)

199 (25.48%)

50%

73 (26.94%)

121 (44.65%)

77 (28.41%)

50,74%

272 (25.86%)

504 (47.91%)

276 (26.24%)

50,19%

781 (74,2%)
Mulheres
271(25,8%)
Total
1052 (100%)

A freqüência do alelo T na população total foi de 50,19%. Essa população encontra-se
em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Isso significa que a freqüência dos genótipos observada
não difere significativamente daquela esperada; não houve, portanto, nessa população,
mudanças que pudessem alterar as freqüências dos genótipos.
A distribuição dos genótipos mostra uma freqüência maior do genótipo MT (47,91%)
na população geral. Essa freqüência mais elevada se repete entre as mulheres (44,65%), sendo,
porém, maior entre os homens (49,04%). O genótipo MM é o menos freqüente (25,86%) na
população.
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5.2.2 - Polimorfismo do Gene Codificante da ECA
A freqüência do alelo D e a distribuição dos genótipos estão descritas na Tabela 11
abaixo.
Tabela 11 - Freqüência do alelo D e a distribuição dos genótipos para ECA por sexo

POPULAÇÃO Genótipo DD

Genótipo DI

Genótipo II

Freqüência do

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

Alelo D (%)

Homens

260 (33,64%)

386 (49,94%)

127 (16,43%)

58,60%

91 (33,70%)

133 (49,26%)

46 (17,04%)

58,33%

351 (33,65%)

519(49,76%)

173 (16,59%)

58,53%

773(74,1%)
Mulheres
270(25,9%)
Total
1043(100%)

A freqüência do alelo D na população total foi de 58,53%. Essa população encontra-se
em equilíbrio de Hardy-Weinberg.
A distribuição dos genótipos mostra uma freqüência maior do genótipo DI (49,76%) na
população geral. Essa freqüência mais elevada se repete entre os sexos. O genótipo II é o
menos freqüente (16,59%) na população.
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5.2.3- Polimorfismo A1166C do Gene Codificante do Receptor AT1
A freqüência do alelo C e a distribuição dos genótipos estão descritas na Tabela 12
abaixo.
Tabela 12 - Freqüência do alelo C para AT1 e a distribuição dos genótipos por sexo

POPULAÇÃO Genótipo AA

Genótipo AC

Genótipo CC

Freqüência do

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

Alelo C (%)

Homens

430 (56,36%)

283 (37,09%)

50 (6,55%)

25,10%

145 (55,13%)

108(41,06%)

10 (3,80%)

24,33%

575 (56,04%)

391 (38,11%)

60 (5,85%)

24,90%

763 (74,3%)
Mulheres
263(25,7%)
Total
1026(100%)

A freqüência do alelo C na população total foi de 24,90%. Essa população se encontra
em equilíbrio de Hardy-Weinberg.
A distribuição dos genótipos mostra uma freqüência maior do genótipo AA (56,04%)
na população geral. Essa freqüência mais elevada se repete entre os sexos. O genótipo CC é o
menos freqüente (5,85%) na população.
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5.3 – DISTRIBUIÇÃO DOS GENÓTIPOS NA POPULAÇÃO HIPERTENSA POR SEXO

5.3.1- Polimorfismo M235T do Gene do Angiotensinogênio

A Tabela 13 mostra a distribuição dos genótipos na população hipertensa por sexo.
Tabela 13 - Distribuição do genótipo M235 do AGT na população hipertensa por sexo

POPULAÇÃO Genótipo MM Genótipo MT

Genótipo TT

Freqüência do

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

Alelo T (%)

Homens

37 (21,89%)

85(50,30%)

47(27,81%)

52,96%

9(25%)

13 (36,11%)

14 (38,89%)

56,94%

46 (22,44%)

98 (47.80%)

61 (29,76%)

53,66%

169 (82,4%)
Mulheres
36 (17,6%)
Total
205 (100%)

O genótipo MT é o mais prevalente entre os indivíduos hipertensos (47,80%). Entre os
homens hipertensos, a prevalência deste genótipo também é maior (50,30%). Já nas mulheres
hipertensas a maior prevalência é do genótipo TT (38,89%). A freqüência do alelo T é mais
elevada entre as mulheres hipertensas (56,94%).
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5.3.2- Polimorfismo D/I do Gene da ECA

A Tabela 14 mostra a distribuição dos genótipos na população hipertensa por sexo.
Tabela 14 - Distribuição dos genótipos da ECA na população hipertensa por sexo

POPULAÇÃO Genótipo DD

Genótipo DI

Genótipo II

Freqüência do

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

Alelo D (%)

Homens

70 (41,42%)

74 (43,79%)

25 (14,79%)

63,31%

10(27,78%)

19 (52,78%)

7 (19,44%)

54,17%

80 (39,02%)

93 (45,37%)

32 (15,61%)

61,71%

169 (82,4%)
Mulheres
36 (17,6%)
Total
205 (100%)

O genótipo DI é o mais prevalente entre os indivíduos hipertensos (45,37%). Entre os
homens hipertensos, a prevalência do genótipo DI também é maior (43,79%), o mesmo
ocorrendo de forma mais expressiva entre as mulheres hipertensas (52,78%). Em homens
hipertensos a prevalência do genótipo DD (41,42%) é muito próxima a do majoritário DI
(43,79%), diferentemente nas mulheres, 27,78% e 52,78%, respectivamente. A freqüência do
alelo D é mais elevada entre os homens hipertensos, do que entre as mulheres hipertensas
(63,31% x 54,17%) .
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5.3.3- Polimorfismo A1166C Gene do Receptor AT1
A Tabela 15 mostra a distribuição dos genótipos na população hipertensa por sexo.

Tabela 15 - Distribuição do genótipo A1166C para gene codificante do receptor AT1 na população
hipertensa por sexo

POPULAÇÃO Genótipo AA

Genótipo AC

Genótipo CC

Freqüência do

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

Alelo C (%)

Homens

99 (61,11%)

53 (32,72%)

10(6,17%)

22,53%

19(55,88%)

13 (38,24%)

2 (5,88%)

25%

118 (60,20%)

66 (33,67%)

12 (6,12%)

22,96%

162 (82,7%)
Mulheres
34 (17,3%)
Total
196 (100%)

O genótipo AA é o mais prevalente entre os indivíduos hipertensos (60,20%),
independente do sexo. A freqüência do alelo C é mais elevada entre as mulheres hipertensas
do que entre os homens hipertensos (25% x 22,53%).
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5.4 – DISTRIBUIÇÃO DE HIPERTENSÃO
DISLIPIDEMIA POR GENÓTIPO

ARTERIAL,

DIABETES

E

A Tabela 16 mostra a distribuição de hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia por
genótipo na população do estudo.

Tabela 16 - Distribuição de hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia por genótipos para
Angiotensinogênio, ECA e receptor AT1

M235T
MM
MT
TT

HIPERTENSÃO
46/272
98/504
61/276

(%)
16.91%
19.44%
22.10%

DIABETES
7/272
10/503
6/276

(%)
2.57%
1.99%
2.17%

DISLIPEMIA
2/272
8/504
3/276

(%)
0.74%
1.59%
1.09%

ECA
DD
DI
II

HIPERTENSÃO
80/351
93/519
32/173

(%)
22.79%
17.92%
18.50%

DIABETES
14/351
8/519
1/172

(%)
3.99%
1.54%
0.58%

DISLIPEMIA
7/351
4/519
2/173

(%)
1.99%
0.77%
1.16%

A1166C
AA
AC
CC

HIPERTENSÃO
118/575
74/419
12/60

(%)
20.52%
17.66%
20.00%

DIABETES
11/575
12/418
0/60

(%)
1.91%
2.87%
0.00%

DISLIPEMIA
7/575
6/419
0/60

(%)
1.22%
1.43%
0.00%

A prevalência de hipertensão arterial é maior entre os indivíduos com genótipos TT do
angiontensinogênio (22,10%), DD da ECA (22,79%) e AA de AT1 (20,52%). Embora, a
prevalência entre os indivíduos CC seja bem próxima a dos AA (20% x 20,52%) em relação
ao genótipo do receptor AT1.
Em relação ao diabetes, 2,57% dos indivíduos com genótipo MM de AGT eram
diabéticos, 3,99% do genótipo DD da ECA e 2,87% do genótipo AC de AT1 eram diabéticos.
A maior prevalência de dislipidemia está entre os indivíduos dos genótipos MT do
AGT (1,59%), DD da ECA (1,99%) e AC do receptor AT1 (1,43%).
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5.5 – REDES BAYESIANAS COM NÓS OCULTOS
Para facilitar a compreensão do uso das Redes Bayesianas será explicado o passo-apasso da construção do modelo matemático. Para tal, foram realizadas análises preliminares
com o objetivo de testar o modelo. Os resultados destas análises apresentados a seguir,
servirão para consolidar o modelo matemático escolhido.

5.5.1 – Análise das Probabilidades de Ocorrência de Hipertensão Arterial de Acordo com a
Combinação das Variáveis IMC e os Genótipos da ECA e do AGT
Inicialmente, fixou-se o sexo e a idade e, observou-se a variação da probabilidade de
ser hipertenso de acordo com a variação do IMC e dos genótipos, da ECA e do AGT (Tabela
17 e Figura 23). A escolha destas variáveis se deu pela correlação já sugerida na literatura
médica entre elas e a elevação da PA. Os resultados são as inferências fornecidas pelo modelo
matemático.
Tabela 17– Probabilidades de hipertensão de acordo com a combinação de IMC e os genótipos da
ECA e do AGT

Genótipo do
AGT

OBESO
+ Genótipo da ECA
II
DD

IMC NORMAL
+ Genótipo da ECA
II
DD

MM

0,54

0,33

0,12

0,7

MT

0,37

0,46

0,7

0,11

TT

0,47

0,61

0,11

0,15
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TT
IMC Normal + DD
IMC Normal + II
Obesidade + DD

MT

Obesidade + II

MM

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Figura 23 – Probabilidades de hipertensão arterial de acordo com as combinações de IMC
mais os genótipos DD e II da ECA e, os genótipos do polimorfismo M235T do AGT. No eixo das
abcissas encontram-se os valores das probabilidades de hipertensão em cada grupo. No eixo das
ordenadas encontram-se os genótipos do polimorfismo M235T do AGT. A coluna verde representa a
combinação de obesidade e o genótipo II da ECA . Quando associada ao genótipo MM do AGT
encontra-se uma probabilidade de 0,54 de hipertensão. A lógica é a mesma para as demais colunas
amarela, vermelha e azul.

Na Tabela e na Figura acima, se observa que entre os indivíduos DD, a presença do
alelo T, influencia sempre o aumento da probabilidade de hipertensão em cada grupo, seja
entre os obesos ou nos com IMC normal, embora mais evidente entre os obesos TT. Entre os
indivíduos com o genótipo II da ECA a relação da obesidade com hipertensão é mais evidente
entre os MM (0,54). Nos indivíduos II, mas com IMC normal, não se nota nenhuma influência
do alelo T ou M na freqüência de hipertensão arterial. Portanto, MM + II são mais hipertensos
que MM + DD e indivíduos TT + DD, são mais hipertensos que TT + II sejam em obesos,
sejam com IMC normal. Note-se que para qualquer combinação genética, os obesos têm
probabilidade de hipertensão sempre 4 vezes maior do que os com IMC normal.
As combinações genéticas de II com MM e, DD com TT em indivíduos obesos,
apresentam a maior probabilidadede hipertensão (0,54 e 0,61 respectivamente).
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Este foi um dos primeiros ensaios, onde o número de variáveis testadas ainda era bem
reduzido. Estas observações fazem sentido do ponto de vista clínico, pois indicam uma
influência do IMC e de algumas combinações genéticas na probabilidade de pertencer ao
grupo de hipertensos, combinações genéticas essas que parecem depender do IMC para
manifestar sua influência sobre a pressão arterial. Estes resultados motivaram a continuação
do uso do modelo em estudo.
A partir deste ensaio inicial, introduziram-se os nós ou vértices ocultos, de forma a
possibilitar a inclusão de um

número maior de variáveis, sem aumentar demais a

complexidade da Rede, o que poderia inviabilizar a análise dos resultados.
Nos dois itens abaixo, serão descritas as etapas desta análise para a formação de cada
vértice oculto.

5.5.2 – Formação do Perfil Constitucional Oculto a Partir de Quatro Variáveis
Como descrito na metodologia, as Redes Bayesianas permitem a criação de nós
ocultos, que levarão a formação de agrupamentos (clusters) com características semelhantes.
Na pesquisa atual utilizaram-se dois nós ocultos para criar agrupamentos (clusters) de
indivíduos com características constitucionais ou genéticas semelhantes do ponto de vista da
hipertensão arterial, aos quais denominamos de perfil constitucional e perfil genético ocultos.
Assim, inicialmente, foram utilizadas as seguintes variáveis para o perfil
constitucional: sexo, idade, IMC e colesterol, conforme Figura 24 abaixo. A escolha das
variáveis se deu pela existência de dados da literatura indicando uma provável relação das
mesmas com a elevação da PA.
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sexo

idade
Perfil

Const.

HA

imc

coles

Figura 24 – Representação da criação de um nó oculto, denominado perfil constitucional, a partir das
variáveis sexo, idade, IMC e colesterol.

Estabeleceu-se, ainda, que para este perfil, seriam gerados três clusters, que foram
denominados grupo constitucional 1, 2 e 3. Ressaltando, mais uma vez, que estes clusters não
são determinados, eles surgem espontaneamente do modelo. Desta forma, o modelo fornece as
probabilidades de um indivíduo pertencer a um determinado perfil constitucional, a partir das
diversas combinações entre as variáveis selecionadas. Para facilitar a compreensão, será
exibida parte de uma tabela ordenada em ordem crescente de probabilidade pelo grupo 1 do
perfil constitucional (Tabela 18).
Trata-se de uma amostra para ilustrar como os dados são gerados pelo modelo.
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Tabela 18 - Probabilidades de pertencer aos grupos constitucionais 1, 2 e 3 do perfil constitucional,
ordenadas em ordem crescente pelo grupo 1.

Indivíduo
(I)
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18
I19
I20
I21
I22
I23

Sexo

Idade

IMC

Colesterol Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

F
M
M
F
F
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
F
M
M
M
M

40-49
40-49
≤39
40-49
40-49
≥50
40-49
40-49
40-49
≤39
40-49
40-49
40-49
≥50
40-49
≤39
≤39
40-49
40-49
≥50
≥50
≥50
40-49

Normal
Obeso
Obeso
Sobre
Obeso
Sobrepeso
Normal
Normal
Normal
Normal
Obeso
Sobrepeso
Normal
Normal
Sobrepeso
Sobrepeso
Sobrepeso
Sobrepeso
Sobrepeso
Sobrepeso
Obeso
Normal
Sobrepeso

Normal
Normal
Alto
Normal
Normal
Limítrofe
Limítrofe
Alto
Normal
Normal
Limítrofe
Normal
Limítrofe
Normal
Alto
Normal
Normal
Limítrofe
Limítrofe
Alto
Normal
Limítrofe
Limítrofe

0.1035
0.1242
0.1662
0.1761
0.1815
0.2373
0,2613
0.2824
0.2926
0.3230
0.3534
0.3641
0.3743
0.4005
0,4956
0.5380
0.5605
0.5605
0.7556
0.7599
0.7922
0.8135
0.8276
0.9127

0.7433
0.3291
0.0165
0.5691
0.2519
0.0137
0.4632
0.5572
0.5053
0.5575
0.6448
0.0125
0.4537
0.5853
0.4323
0.0866
0.4180
0.4180
0.1441
0.1762
0.0081
0.0135
0.1188
0.0223

0.1532
0.5466
0.8173
0.2548
0.5666
0.7490
0.2755
0.1603
0.2022
0.1195
0.0019
0.6234
0.1721
0.0142
0.0721
0.3754
0.0215
0.0215
0.1004
0.0639
0.1927
0.1730
0.0536
0.0650

Colesterol: < 200mg/dl = normal; ≥ 200mg/dl e ≤239mg/dl = limítrofe; ≥ 240 mg/dl = alto. IMC: normal = ≥
sobrepeso: ≥ 25 e ≤ 29,99Kg/m2; obesidade: IMC ≥ 30Kg/m2.

Toda vez que se deseja determinar as características de um determinado grupo, ordenase em ordem crescente a coluna de probabilidades pesquisada (por exemplo, grupo 1 do perfil
constitucional, como ilustrado na Tabela 18) e observam-se as características presentes nos
indivíduos com probabilidades superiores a
analisado.

0.60 de pertencer ao grupo constitucional
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Quando se aplica este racional aos dados mostrados na Tabela 18 é possível não só
identificar os indivíduos de cada grupo, como também o que há de comum entre eles. As
características dos indivíduos que compõem cada um dos três grupos constitucionais são:
•

Grupo constitucional 1: caracterizado por homens, mais velhos, sobrepeso e
colesterol limítrofe;

•

Grupo constitucional 2: caracterizado por mulheres, com menos de 40 anos, peso
normal, colesterol limítrofe ou alto;

•

Grupo constitucional 3 : caracterizado por homens ou mulheres, com mais de 50
anos, colesterol limítrofe ou alto e, obesos;

5.5.3 - Formação do Perfil Genético Oculto a Partir de Três Variáveis
Para o perfil genético, foram utilizados os genótipos dos três polimorfismos estudados,
conforme Figura 25 abaixo e, se estabeleceu que seriam gerados três clusters.

AGT

ECA

Perfil
Genét

Hipert

AT1R

Figura 25 – Representação da criação de um nó oculto, denominado perfil genético, a partir dos
polimorfismos M235T do AGT, D/I da ECA e A1166C do AT1R.

O modelo fornece as probabilidades de um indivíduo pertencer a um determinado
grupo genético, a partir das várias combinações dos genótipos, como ilustrado na Tabela 19
abaixo,também ordenada em ordem crescente pelo grupo 1 do perfil genético.
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Tabela 19 – Probabilidades de pertencer ao grupo 1, 2 e 3, do perfil genético, ordenadas em ordem
crescente pelo grupo 1.

Indivíduo
(I)
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18
I19
I20
I21
I22
I23
I24
I25
I26
I27

M235T ECA

A1166C Grupo 1

Grupo 2 Grupo 3

MT
MM
TT
TT
MM
MT
MT
TT
TT
MM
MT
MT
MM
MT
MT
MM
MT
MM
TT
TT
TT
MM
MT
TT
TT
MM
MM

CC
AC
CC
CC
CC
CC
AA
AA
AA
AC
AC
AC
AC
AA
AC
AA
AA
AA
CC
AC
AA
AA
CC
AC
AC
CC
CC

0,4572
0,9953
0,4060
0,4809
0,8449
0,6987
0,7915
0,2296
0,1464
0,7282
0,6806
0,0180
0,4642
0,4292
0,2810
0,3657
0,2005
0,4089
0,3531
0,2939
0,0683
0,3615
0,4162
0,1269
0,1136
0,1840
0,0070
0,0296

II
II
DD
DI
II
DI
II
II
DD
DD
II
DD
DI
DD
DI
II
DI
DD
II
DD
DI
DI
DD
II
DI
DD
DI

0,0000
0,0001
0,0001
0,0006
0,0011
0,0076
0,0416
0,0435
0,0748
0,1232
0,1328
0,1347
0,2464
0,2807
0,3344
0,3439
0,4000
0,4299
0,4435
0,4486
0,4984
0,5286
0,5664
0,6491
0,7211
0,7361
0,9591
0,9643

0,5428
0,0046
0,5939
0,5185
0,1541
0,2937
0,1669
0,7269
0,7788
0,1486
0,1866
0,8472
0,2894
0,2901
0,3847
0,2904
0,3995
0,1612
0,2035
0,2574
0,4332
0,1099
0,0175
0,2240
0,1653
0,0799
0,0339
0,0061

Quando se aplica o mesmo racional utilizado para o perfil constitucional aos dados
mostrados na Tabela 19 é possível identificar os indivíduos de cada grupo e o que há de
comum entre eles. As características dos indivíduos que compõem cada um dos três grupos
genéticos são:
•

Grupo genético 1: predominância do alelo C e ausência do genótipo AA para o
AT1R; predominância do alelo D para ECA e homozigose MM ou TT para o AGT.
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•

Grupo genético 2: caracterizado por não ter o genótipo TT para o AGT; grande
predominância do alelo M, do alelo I para ECA em homozigose e do alelo C para
AT1R;

•

Grupo genético 3: caracterizado por não ter o genótipo MM para o AGT; maior
freqüencia do alelo T do AGT e em homozigose; maior freqüência do alelo D para
ECA em homozigose e maior freqüência do alelo A do AT1R;

Com o objetivo de se analisar as combinações entre os perfis constitucional e genético
ocultos, bem como identificar aquelas combinações que conferem maior risco de
desenvolvimento de hipertensão arterial, foram realizadas novas análises, conforme
demonstrado no item a seguir.
.
5.5.4 - Probabilidades de Hipertensão Arterial de Acordo com a Combinação dos 3 Perfis
Genéticos e 3 Perfis Constitucionais
A combinação dos 3 grupos genéticos, gerados a partir dos três polimorfismos
estudados, e dos 3 grupos constitucionais gerados a partir das variáveis: sexo, idade, IMC e
colesterol , descritos nos itens 5.5.2 e 5.5.3, foram submetidas ao modelo e, as diferentes
probabilidades de hipertensão obtidas por estas combinações podem ser observadas na Tabela
20, abaixo.

Tabela 20 – Probabilidades de hipertensão de acordo com a combinação dos 3 grupos genéticos e 3
constitucionais, formados a partir das combinações entre as variáveis: sexo, idade, IMC e colesterol e,
dos genótipos para os polimorfismos da ECA, AGT e AT1R.

PERFIL
CONSTITUCIONAL
2
2
2
1
3
1
1
3
3

PERFIL
GENÉTICO
1
2
3
2
1
3
1
2
3

PROBABILIDADE DE
SER HIPERTENSO
0
0
0,0001
0,0018
0,1143
0,1929
0,4230
0,8227
0,8534
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Na Tabela acima, observa-se que as pessoas que pertencem ao grupo constitucional 2
(composto principalmente por mulheres, jovens com IMC normal ou sobrepeso), têm uma
baixíssima probabilidade de serem hipertensas, independente do perfil genético. Já os
indivíduos que pertencem ao grupo constitucional 3, constituído por indivíduos mais velhos e
obesos, têm as maiores probabilidades de serem hipertensos, especialmente quando os grupos
genéticos são o 2 ou 3 (82% e 85%).
Como descrito anteriormente, o grupo genético 2 não tem o genótipo TT (só existem
MM e MT), ou seja, geneticamente têm predisposição menor para hipertensão, em relação a
este polimorfismo. Porém, tem grande predominância do alelo C para o gene do AT1R. Desta
forma, quando associado ao grupo constitucional 3 , pode levar a hipertensão.
Destaca-se que, apesar do número de variáveis e polimorfismos estudados ser
limitado, o importante é a percepção de como as variáveis se relacionam de forma complexa,
alterando com isto as probabilidades.

5.5.5 - Probabilidades de Hipertensão de Acordo com a Combinação dos 3 Grupos
Genéticos e de 3 Grupos

Constitucionais a partir da Substituição de uma Variável

Constitucional
Apesar de existirem poucas evidências da relação direta do colesterol HDL com a
pressão arterial, existe forte relação desta variável com a doença aterosclerótica coronariana.
Assim, o colesterol total foi substituído pelo colesterol HDL, com o objetivo de se testar esta
variável.
Com relação ao perfil genético foram mantidas as mesmas variáveis, ou seja, os
genótipos dos três polimorfismos estudados (Tabela 21).
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Tabela 21 – Probabilidades de hipertensão de acordo com a combinação dos 3 grupos genéticos e 3
constitucionais, formados a partir das combinações entre as variáveis sexo, idade, IMC e colesterol
HDL e, dos genótipos para os polimorfismos da ECA, AGT e AT1R.

PERFIL
CONSTITUCIONAL

PERFIL
GENÉTICO

PROBABILIDADE DE
SER HIPERTENSO

3
1
1
3
1
3
2
2
2

1
2
3
3
1
2
1
2
3

0,0003
0,0008
0,0035
0,0116
0,0230
0,0839
0,2947
0,5710
0,8936

As principais características observadas em cada grupo foram:
•

Grupo constitucional 3 : caracterizado por homens e mulheres, entre 40-49 anos,
IMC normal ou sobrepeso e HDL alto e limítrofe;

•

Grupo constitucional 2: caracterizado principalmente por homens, obesos, > 50 anos,
HDL variável;

•

Grupo constitucional 1: caracterizado principalmente por mulheres, jovens (<39
anos), IMC normal ou sobrepeso, HDL variável;

•

Grupo genético 3: predominância do alelo T para o AGT

em homozigose,

distribuição homogênea dos alelos D e I para ECA, e predominância do alelo A para
AT1R;
•

Grupo genético 2: predominância do alelo M para o AGT, distribuição homogênea
dos alelos D e I para ECA e e predominância do alelo C para AT1R, com ausência de
AA;

•

Grupo genético 1: predominância do alelo T para o AGT em homozigose,
predominância dos alelos I para a ECA e C para o AT1R, com ausência de AA.
Nesta análise, também emergem novos três grupos para o perfil constitucional e três

grupos para o perfil genético. Observa-se que os grupos genéticos que mais elevam a
probabilidade de hipertensão são o 2 e 3. O grupo constitucional que contribui para a maior
probabilidade de ser hipertenso é o 2, sendo que a probabilidade varia de 29% à 89% de
acordo com o grupo genético.
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Analisando-se as características do grupo constitucional 2 encontrou-se: obesidade,
sexo masculino com mais de 50 anos, com níveis variáveis de HDL. Diferentemente da
análise anterior, onde os níveis mais elevados de colesterol , se agrupavam com os indivíduos
obesos e mais velhos, o colesterol HDL se distribui de forma homogênea nos três grupos
constitucionais, independente do peso e idade.
Observando-se o grupo genético 3, que confere em combinação com o grupo
constitucional 2 uma probabilidade de 89% de pertencer ao grupo de hipertensos, encontra-se
predominância do alelo T para o AGT em homozigose (alta predisposição genética para HA
com relação ao polimorfismo do AGT), distribuição homogênea dos alelos D e I para ECA, e
predominância do alelo A para AT1R (baixa predisposição genética para HA com relação ao
polimorfismo do AT1R).
A presença de níveis baixos de colesterol HDL no perfil constitucional não aumenta a
probabilidade de hipertensão, diferentemente dos níveis elevados de colesterol.
As probabilidades nesta análise, mudam de acordo com as mudanças genéticas,
independente do grupo constitucional.
Cabe ressaltar, que as menores probabilidades do perfil genético estão relacionadas às
mudanças constitucionais, ou seja, os perfis genéticos reajem de maneira diferente de acordo
com o meio.

5.5.6 - Probabilidades de Hipertensão de Acordo com a Combinação dos 3 Grupos
Genéticos e de 4 Grupos Constitucionais
Dada a grande variabilidade da probabilidade de pertencer ao grupo de hipertensos dos
indivíduos do grupo constitucional 2 da análise anterior (29% a 89%), aumentou-se o número
de clusters . Com isto, foi possível avaliar se existiam diferenças constitucionais dentro do
grupo constitucional 2, que poderiam não estar sendo identificadas com apenas 3 clusters.
Foram utilizadas as mesmas variáveis para o perfil constitucional: sexo, idade, IMC e
colesterol HDL e, os três polimorfismos para o perfil genético, porém se estabeleceu que o
modelo identificaria quatro clusters constitucionais.
Assim, as probabilidades encontradas foram as observadas na Tabela 22.
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Tabela 22 – Probabilidades de hipertensão de acordo com a combinação dos 3 grupos genéticos e 4
constitucionais, formados a partir das combinações entre as variáveis: sexo, idade, IMC e colesterol
HDL e, dos genótipos para os polimorfismos da ECA, AGT e AT1R.

PERFIL
CONSTITUCIONAL

PERFIL
GENÉTICO

PROBABILIDADE DE
SER HIPERTENSO

1

2

0,0000

3
3

3
2

0,0000
0,0000

1
3
4

3
1
1

0,0001
0,0043
0,0441

1
2

1
2

0,1286
0,2456

4
4
2

2
3
3

0,2984
0,4973
0,6395

2

1

0,9992

As principais características observadas em cada grupo foram:
•

Grupo constitucional 4 : caracterizado por homens ou mulheres, entre 40 e 49 anos,
colesterol HDL baixo e, com sobrepeso ou obesidade;

•

Grupo constitucional 3: caracterizado essencialmente por mulheres, jovens

•

(< 40 anos), IMC normal, HDL alto ou limítrofe;

•

Grupo constitucional 2: caracterizado por homens e mulheres, > 50 anos, obesos e
colesterol HDL limítrofe;

•

Grupo constitucional 1: caracterizado por homens, < 40 anos, sobrepeso e colesterol
HDL variável;

•

Grupo genético 3: caracterizado por uma maior predominância dos alelos M para o
AGT, I para ECA e A para o AT1R;

•

Grupo genético 2: caracterizado pela maior ferquência do alelo M do AGT em
homozigose, do alelo C do AT1R em heterozigose, e do alelo D da ECA em
heterozigose;

•

Grupo genético 1: caracterizado pela predominância do alelo T do AGT em
homozigose, do alelo C do AT1R e distribuição homogênea dos alelos D e I da ECA.
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Foram encontrados 2 grupos constitucionais que aumentavam a probabilidade de
pertencer ao grupo de hipertensos: 2 e 4. As probabilidades variaram de acordo com o grupo
genético, ou seja o grupo constitucional 4 varia suas probabilidades de acordo com a
combinação com os grupos genéticos 2 e 3 (29% e 49%), o mesmo ocorrendo com o grupo
constitucional 2, quando combinado aos grupos genéticos 3 e 1 (63% e 99%).
Nesta análise, observa-se que o grupo constitucional 2, constituído por homens e
mulheres, > 50 anos, obesos

e colesterol HDL limítrofe, varia suas probabilidades de

pertencer ao grupo de hipertensos de 63% a 99% de acordo com a combinação com o grupo
genético 3 e 1 respectivamente. O grupo genético 3 é constituído por uma maior
predominância dos alelos M para o AGT, I para ECA e A para o AT1R.

5.5.7- Análise dos Grupos Constitucionais

de Alta Probabilidade para HA de

Acordo com o Sexo

Com o objetivo de analisar a influência do sexo na hipertensão arterial, foram
selecionados e estudados 2 indivíduos (feminino e masculino) de cada um dos grupos
constitucionais 2 e 4, identificados na análise anterior (5.5.6), como capazes de aumentar a
probabilidade de pertencer ao grupo de hipertensos, de acordo com as combinações genéticas.
Inicialmente, foram selecionados dois indivíduos do grupo constitucional 2, que se
caracteriza por pessoas com mais de 50 anos, obesas e por apresentarem níveis de colesterol
HDL limítrofe. Os resultados desta análise podem ser observados na Figura 26 e na Tabela 23.
Para facilitar a compreensão, iniciou-se a análise com a probabilidade de hipertensão
considerando-se apenas o perfil constitucional. A seguir foi associado o genótipo MM do
AGT, depois o genótipo DD da ECA e por fim o genótipo CC do AT1R.
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Figura 26 - Probabilidades de hipertensão arterial em 2 indivíduos (feminino e masculino) do grupo
constitucional 2 (>50 anos, obesos, HDL limítrofe) , em relação às variáveis constitucionais, aos
genótipos MM do AGT, DD da ECA e CC do AT1R.

Nota-se que no grupo constitucional 2, onde as variáveis são iguais para idade, IMC e
HDL, a diferença entre os sexos com relação às probabilidades de pertencer ao grupo de
hipertensos é um pouco mais elevada entre as mulheres.
Assim, levando-se em consideração apenas as variáveis constitucionais tem-se uma
probabilidade de 53% para os homens e de 57% para as mulheres de pertencer ao grupo de
hipertensos (Tabela 23). Quando a este perfil se associa, por exemplo, o genótipo MM do
AGT, esta probabilidade cai para 42% nos homens e para 46% nas mulheres.
As várias combinações genéticas promovem alterações nas probabilidades de pertencer
ao grupo de hipertensos que variam de 24% nos homens e 26% nas mulheres (MM, DI, CC)
até 92% nos homens e 99% nas mulheres (MT, II, CC). Ressaltando-se, que, não
necessariamente os perfis genéticos possivelmente relacionados à hipertensão produzem as
maiores probabilidades.
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Tabela 23 – Probabilidades de hipertensão arterial em 2 indivíduos (feminino e masculino) do grupo
constitucional 2 , em relação aos genótipos.

GRUPO CONSTITUCIONAL 2
MASC 50 OBESO HDL LIMÍTROFE
PROBABILIDADE HAS - 0.5355
MM - 0.4280
DD - 0.4184
AA - 0.4165
AC - 0.4053
CC - 0.5219
DI - 0.3628
AA - 0.3349
AC - 0.4217
CC - 0.2465
II - 0.6427
AA - 0.7708
AC - 0.4642
CC - 0.5782
MT - 0.5558
DD - 0.6199
AA - 0.6779
AC - 0.5836
CC - 0.3008
DI - 0.5395
AA - 0.5118
AC - 0.5732
CC - 0.5856
II - 0.4750
AA - 0.4730
AC - 0.4088
CC - 0.9258
TT - 0.6043
DD - 0.8198
AA - 0.8074
AC - 0.8546
CC - 0.7118
DI - 0.4496
AA - 0.5018
AC - 0.3091
CC - 0.8641
II - 0.6309
AA - 0.8525
AC - 0.3638
CC - 0.2467

FEM 50 OBESA HDL LIMÍTROFE
PROBABILIDADE HAS - 0.5768
MM - 0.4610
DD - 0.4504
AA - 0.4485
AC - 0.4362
CC - 0.5618
DI - 0.3908
AA - 0.3609
AC - 0.4541
CC - 0.2653
II - 0.6922
AA - 0.8296
AC - 0.5007
CC - 0.6237
MT - 0.5988
DD - 0.6677
AA - 0.7301
AC - 0.6286
CC - 0.3241
DI - 0.5813
AA - 0.5517
AC - 0.6172
CC - 0.6308
II - 0.5118
AA - 0.5097
AC - 0.4404
CC - 0.9959
TT - 0.6507
DD - 0.8822
AA - 0.8689
AC - 0.9196
CC - 0.7658
DI - 0.4846
AA - 0.5413
AC - 0.3328
CC - 0.9295
II - 0.6791
AA - 0.9174
AC - 0.3922
CC - 0.2656
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Tomando-se, agora, dois indivíduos (feminino e masculino) do grupo constitucional 4
(Tabela 24) , nota-se que, apesar de não existirem diferenças entre as variáveis idade, IMC e
níveis de colesterol HDL (40-49 anos, sobrepeso e níveis de HDL baixos), as probabilidades
analisadas apresentaram-se mais elevadas no sexo masculino.Ou seja, na população mais
jovem, o sexo desempenha papel diferencial no aumento das probabilidades.
A probabilidade de ser hipertenso é de 25% nos homens e de 21% nas mulheres,
quando se considera apenas o perfil constitucional.
Quando a este perfil se associa o genótipo MT do AGT, por exemplo, a probabilidade
aumenta para 27% nos homens e para 22% nas mulheres.
A probabilidade de pertencer ao grupo hipertenso variou de 19% nos homens e 4,8%
nas mulheres, até 30% nos homens e 31% nas mulheres de acordo com as combinações
genéticas.
A combinação genética que confere as menores probabilidades nos homens é: MM,
DI, CC. Nas mulheres é: MT, II, CC
A combinação que confere a maior probabilidade nos homens é: TT, DI, AA. Nas
mulheres é: MM, II, CC.
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Tabela 24 – Probabilidades de hipertensão arterial em 2 indivíduos (feminino e masculino) do grupo
constitucional 4 , em relação aos genótipos.

GRUPO CONSTITUCIONAL 4
MASC 40-49 SOBREPESO HDL BAIXO
PROBABILIDADE HAS - 0.2581
MM - 0.2329
DD - 0.2178
AA - 0.2243
AC - 0.2061
CC - 0.2328
DI - 0.2292
AA - 0.2336
AC - 0.2286
CC - 0.1921
II - 0.2742
AA - 0.2573
AC - 0.2906
CC - 0.3287
MT - 0.2707
DD - 0.2736
AA - 0.2848
AC - 0.2659
CC - 0.2174
DI - 0.2746
AA - 0.2866
AC - 0.2577
CC - 0.2689
II - 0.2532
AA - 0.2620
AC - 0.2417
CC - 0.2439
TT - 0.2598
DD - 0.2575
AA - 0.2580
AC - 0.2602
CC - 0.2339
DI - 0.2646
AA - 0.3072
AC - 0.2058
CC - 0.2394
II - 0.2501
AA - 0.2601
AC - 0.2442
CC - 0.1935

FEM 40-49 SOBREPESO HDL BAIXO
PROBABILIDADE HAS - 0.2133
MM - 0.2115
DD - 0.1906
AA - 0.2018
AC - 0.1763
CC - 0.1773
DI - 0.2293
AA - 0.2465
AC - 0.2068
CC - 0.2113
II - 0.2005
AA - 0.1265
AC - 0.2922
CC - 0.3125
MT - 0.2265
DD - 0.2080
AA - 0.2050
AC - 0.2085
CC - 0.2327
DI - 0.2387
AA - 0.2683
AC - 0.1990
CC - 0.2127
II - 0.2275
AA - 0.2425
AC - 0.2329
CC - 0.0485
TT - 0.1912
DD - 0.1090
AA - 0.1145
AC - 0.1009
CC - 0.1101
DI - 0.2552
AA - 0.3054
AC - 0.2107
CC - 0.0637
II - 0.1658
AA - 0.1013
AC - 0.2533
CC - 0.2135
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5.5.8 - Análise dos Grupos Constitucionais de Baixa Probabilidade para HA de Acordo
com o Sexo
Seguindo o mesmo racional do item anterior, foram analisados 2 indivíduos (feminino
e masculino) de cada um dos grupos constitucionais 1 e 3, identificados na análise 5.5.6, como
aqueles que apresentam menores probabilidades de pertencer ao grupo de hipertensos, de
acordo com as combinações genéticas.
Inicialmente foram selecionados dois indivíduos do grupo constitucional 1, onde as
variáveis são iguais para idade, IMC e HDL, diferindo apenas no sexo (Tabela 25). São
indivíduos com menos de 40 anos, sobrepeso e níveis de HDL baixos.
A probabilidade de ser hipertenso é de 13% nos homens e de 2,4% nas mulheres,
quando se considera apenas o perfil constitucional.
Quando aos perfis constitucionais se associa o genótipo MT, por exemplo, a
probabilidade passa para 14% entre os homens e permanece igual entre as mulheres.
A probabilidade de pertencer ao grupo hipertenso variou de 10% nos homens e 0% nas
mulheres, até 16% nos homens e 9,5% nas mulheres de acordo com as combinações genéticas.
Assim, a combinação genética que confere a menor probabilidade nos homens é MT,
DI, CC (10%) e nas mulheres: TT, II, CC (0%). Note que a presença de genótipos mais
relacionados na literatura à hipertensão, como CC e TT, não necessariamente levam a
hipertensão. Tudo irá depender da interação com o meio.
A combinação que confere a maior probabilidade nos homens é MM, II, CC (16%) e
nas mulheres é: MT, II, CC (9,5%).
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Tabela 25 – Probabilidades de hipertensão arterial em 2 indivíduos (feminino e masculino) do grupo
constitucional 1 , em relação aos genótipos.

GRUPO CONSTITUCIONAL 1
MASC < 40 SOBREPESO HDL BAIXO
PROBABILIDADE HAS - 0.1345
MM - 0.1239
DD - 0.1167
AA - 0.1199
AC - 0.1112
CC - 0.1225
DI - 0.1230
AA - 0.1255
AC - 0.1219
CC - 0.1067
II - 0.1408
AA - 0.1308
AC - 0.1513
CC - 0.1681
MT - 0.1404
DD - 0.1409
AA - 0.1455
AC - 0.1376
CC - 0.1182
DI - 0.1425
AA - 0.1487
AC - 0.1338
CC - 0.1391
II - 0.1331
AA - 0.1373
AC - 0.1284
CC - 0.1222
TT - 0.1344
DD - 0.1303
AA - 0.1307
AC - 0.1311
CC - 0.1204
DI - 0.1389
AA - 0.1588
AC - 0.1124
CC - 0.1209
II - 0.1294
AA - 0.1310
AC - 0.1303
CC - 0.1074

FEM < 40 SOBREPESO HDL BAIXO
PROBABILIDADE HAS - 0.0249
MM - 0.0161
DD - 0.0200
AA - 0.0173
AC - 0.0221
CC - 0.0319
DI - 0.0064
AA - 0.0002
AC - 0.0166
CC - 0.0005
II - 0.0371
AA - 0.0648
AC - 0.0010
CC - 0.0063
MT - 0.0237
DD - 0.0334
AA - 0.0391
AC - 0.0302
CC - 0.0004
DI - 0.0196
AA - 0.0105
AC - 0.0314
CC - 0.0294
II - 0.0165
AA - 0.0130
AC - 0.0096
CC - 0.0957
TT - 0.0359
DD - 0.0729
AA - 0.0707
AC - 0.0778
CC - 0.0634
DI - 0.0081
AA - 0.0013
AC - 0.0060
CC - 0.0870
II - 0.0439
AA - 0.0775
AC - 0.0011
CC - 0.0000

Tomando-se agora dois indivíduos do grupo constitucional 3, onde as variáveis são:
idade inferior a 40 anos, IMC normal e níveis de HDL altos, diferindo apenas no sexo, se
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encontra uma probabilidade de 5,4% de pertencer ao grupo hipertenso entre os homens e de
1,8% entre as mulheres (Tabela 26) .
Quando aos grupos constitucionais se associa o genótipo MM, por exemplo, as
probabilidades caem, nos homens para 4,3% e nas mulheres para 1,2%.
As probabilidades de pertencer ao grupo hipertenso variaram de 2,4% nos homens e
0% nas mulheres, até 11% nos homens e 6,5% nas mulheres de acordo com as combinações
genéticas.
As combinações genéticas que conferem as menores probabilidades nos homens são:
MM, DI, CC e TT, II, CC (2,4%) e, nas mulheres são: TT, II, CC (0%) .
A combinação que confere a maior probabilidade nos homens é MT, II, CC (11%) e
nas mulheres é TT, DI, CC (6,5%).
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Tabela 26 – Probabilidades de hipertensão arterial em 2 indivíduos (feminino e masculino) do grupo
constitucional 3 , em relação aos genótipos.

GRUPO CONSTITUCIONAL 3
MASC < 40 IMC NORMAL HDL ALTO
PROBABILIDADE HAS - 0.0540
MM - 0.0431
DD - 0.0451
AA - 0.0433
AC - 0.0458
CC - 0.0577
DI - 0.0338
AA - 0.0284
AC - 0.0431
CC - 0.0243
II - 0.0669
AA - 0.0908
AC - 0.0353
CC - 0.0442
MT - 0.0542
DD - 0.0635
AA - 0.0699
AC - 0.0596
CC - 0.0269
DI - 0.0507
AA - 0.0436
AC - 0.0599
CC - 0.0592
II - 0.0457
AA - 0.0433
AC - 0.0380
CC - 0.1181
TT - 0.0643
DD - 0.0984
AA - 0.0963
AC - 0.1032
CC - 0.0870
DI - 0.0391
AA - 0.0373
AC - 0.0309
CC - 0.1095
II - 0.0707
AA - 0.1029
AC - 0.0304
CC - 0.0240

FEM < 40 IMC NORMAL HDL ALTO
PROBABILIDADE HAS - 0.0187
MM - 0.0120
DD - 0.0149
AA - 0.0129
AC - 0.0165
CC - 0.0238
DI - 0.0048
AA - 0.0001
AC - 0.0124
CC - 0.0004
II - 0.0277
AA - 0.0485
AC - 0.0008
CC - 0.0047
MT - 0.0178
DD - 0.0250
AA - 0.0292
AC - 0.0226
CC - 0.0003
DI - 0.0146
AA - 0.0079
AC - 0.0235
CC - 0.0220
II - 0.0124
AA - 0.0097
AC - 0.0072
CC - 0.0716
TT - 0.0268
DD - 0.0546
AA - 0.0529
AC - 0.0582
CC - 0.0474
DI - 0.0061
AA - 0.0010
AC - 0.0045
CC - 0.0651
II - 0.0328
AA - 0.0580
AC - 0.0008
CC - 0.0000
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5.5.9 - Probabilidades de Hipertensão de Acordo com Combinações de Idade, IMC e
Colesterol HDL no Sexo Masculino

Com o objetivo de analisar a influência da idade, do peso e do colesterol HDL, no
desenvolvimento de HA, especificamente no sexo masculino, bem como a interação destas
variáveis com alguns dos genótipos do estudo, foram selecionados e estudados 4 indivíduos
do sexo masculino, com idades de 40 anos e 50 anos, obesos e com IMC normal, HDL baixo
e HDL alto.
Usando sempre o mesmo racional das análises anteriores, se avaliou primeiramente a
probabilidade de pertencer ao grupo de hipertensos, levando-se em consideração apenas as
variáveis constitucionais. Assim, um homem de 40 anos tem 16% de probabilidade de ser
hipertenso, quando se considera apenas o seu perfil constitucional. Nota-se que a
probabilidade é a mesma, independente de ser obeso ou ter IMC normal e, independente de
ter níveis de HDL altos ou baixos (Figura 27).

Homem/ 40 anos/
obeso/ HDL alto

Homem/ 40 anos/ IMC
normal/ HDL baixo

MM+DD+CC
MM+DD
MM

Homem/ 50 anos/ IMC
nornal/ HDLbaixo

Sem o genótipo

Homem/ 50 anos/
obeso/ HDL alto

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Figura 27 – Probabilidades de hipertensão de acordo com as variáveis constitucionais (idade, IMC e
colesterol HDL) isoladamente (barra azul clara) e em combinação com o genótipo MM do AGT (barra
verde), MM+DD da ECA (barra laranja) e MM+DD+CC do AT1R (barra azul escura), sexo
masculino.
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Já um homem de 50 anos tem uma probabilidade de 29% de ser hipertenso se seu IMC
for normal, independentemente do genótipo. Enquanto esta probabilidade aumenta para 57%
se ele for obeso (Figura 27).
A associação dos genótipos faz com que estas probabilidades variem, de forma
diversa, nos quatro ensaios avaliados. A maior probabilidade se dá com a combinação
MM+DD+CC em homens obesos e mais velhos (56%), porém, a menor probabilidade
observada em homens jovens e magros, ocorre na presença da mesma combinação genética,
ou seja, MM+DD+CC (13%).

5.5.10 - Probabilidades de Hipertensão de Acordo com Combinações de Idade, IMC e
Colesterol HDL no Sexo Feminino

Com o objetivo de analisar a influência da idade, do peso e do colesterol HDL, no
desenvolvimento de HA, agora no sexo feminino, bem como a interação destas variáveis com
alguns dos genótipos do estudo, foram selecionadas e estudadas 4 mulheres, com idades de 40
anos e 50 anos, obesas e com IMC normal, HDL baixo e HDL alto.
A Figura 28 ilustra as variações das probabilidades de acordo com as combinações
estudadas. Nas mulheres jovens e com IMC normal as probabilidades de hipertensão são
baixíssimas (1,8%) quando se consideram apenas as variáveis constitucionais, se elevando
para 2,3% quando se inclui o genótipo (MM+DD+CC). A obesidade, por si só, aumenta a
probabilidade de hipertensão para 30%, nas mulheres jovens, sem levar em conta o genótipo.
Analisando-se apenas o perfil constitucional, nas mulheres de 50 anos e magras a
probabilidade de hipertensão é de 45%, enquanto nas obesas é de 57%.
A associação dos genótipos faz com que estas probabilidades variem, de forma
diversa, nos quatro ensaios avaliados. O aumento da probabilidade de hipertensão na presença
dos genótipos MM + DD + CC se dá principalmente nas mulheres de 50 anos (56% nas
obesas e 43% nas magras). Enquanto que nas mulheres mais jovens e obesas, a presença do
genótipo MM do AGT isoladamente confere uma probabilidade de 29%, contra 24% com a
combinação MM+DD+CC.
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Figura 28 – Probabilidades de hipertensão de acordo com as variáveis constitucionais (idade, IMC e
colesterol HDL) isoladamente (barra azul clara) e em combinação com o genótipo MM do AGT (barra
verde), MM+DD da ECA (barra laranja) e MM+DD+CC do AT1R (barra azul escura), sexo feminino.

5.5.11 - Probabilidades de Hipertensão de Acordo com Combinações de Sexo, IMC e
Colesterol HDL em Indivíduos Idosos e Jovens
Com o objetivo de analisar o impacto da idade nas probabilidades de HA, de acordo
com combinações de sexo, IMC e colesterol HDL, e com alguns dos genótipos do estudo,
foram selecionados 4 indivíduos idosos e 4 indivíduos jovens de ambos os sexos.
Inicialmente foram estudados os indivíduos idosos, com níveis de colesterol HDL altos
e os resultados estão ilustrados na Figura 29 abaixo.
A idade mais avançada confere probabilidades maiores de hipertensão arterial no sexo
feminino em relação ao masculino, quando o IMC é normal (45% nas mulheres x 9% nos
homens, sem o genótipo). Em presença de obesidade homens e mulheres têm a mesma
probabilidade, sem considerar o genótipo (57%).
Quando se incluem os genótipos, as probabilidades de hipertensão variam entre os
sexos apenas quando o IMC é normal (20% nos homens x 75% nas mulheres com os
genótipos MT+II+CC) , pois na presença de obesidade, homens e mulheres, tem as mesmas
probabilidades (99%) (Figura 29).
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A presença do alelo T

para o AGT e do genótipo CC do AT1R aumenta a

probabilidade de hipertensão em todos os grupos, enquanto a presença do genótipo II da ECA
diminui as probabilidades (Figura 29) .

Mulher/ 50 anos/ IMC
normal/ HDL alto
MT+II+CC
MT+II
MT
Homem/ 50 anos/ IMC
normal/ HDL alto

Sem o genótipo

Mulher/ 50 anos/
obesa/ HDL alto

Homem/ 50 anos/
obeso/ HDL alto

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figura 29 – Probabilidades de hipertensão de acordo com as variáveis constitucionais (sexo, IMC e
colesterol HDL) isoladamente (barra azul clara) e em combinação com o genótipo MT do AGT (barra
verde), MT+II da ECA (barra laranja) e MT+II+CC do AT1R (barra azul escura), em indivíduos
idosos.

Nos indivíduos mais jovens com níveis de HDL baixo (Figura 30), temos que o sexo
masculino, por si só, confere probabilidades maiores de hipertensão arterial do que o sexo
feminino, quando o IMC é normal (0,47% nas mulheres x 16% nos homens, sem o genótipo).
A obesidade aumenta a probabilidade de hipertensão nos homens jovens para 56% e para 30%
nas mulheres jovens, sem incluir o genótipo.
Quando se incluem os genótipos, as probabilidades de hipertensão variam entre os
sexos, sendo mais elevadas nos homens obesos com genótipo TT + DD (85%) e TT + DD +
CC (74%). Nas mulheres obesas as maiores probabilidades ocorrem na presença isolada do
genótipo TT do AGT (26%).
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Figura 30 – Probabilidades de hipertensão de acordo com as variáveis constitucionais (sexo, IMC e
colesterol HDL) isoladamente (barra azul clara) e em combinação com o genótipo TT do AGT (barra
verde), TT+DD da ECA (barra laranja) e TT+DD+CC do AT1R (barra azul escura), em indivíduos
jovens.
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6 – DISCUSSÃO

A discussão dos resultados será direcionada com base no que foi apresentado na
introdução desta tese. Não se pretende estabelecer verdades ou determinar associações
indiscutíveis das variáveis clínicas estudadas na determinação de um evento clínico, no caso, a
elevação da pressão arterial. Conhecem-se as limitações metodológicas. O objetivo foi o de
tentar melhorar a compreensão da complexa organização destas variáveis, utilizando um
pouco de arte e de conhecimento das técnicas disponíveis, seja na escolha das variáveis, seja
no desenvolvimento de um modelo preditivo através das redes Bayesianas com nós ocultos.
A presente pesquisa foi um estudo transversal, realizado no ano de 2004, composto por
um grupo de indivíduos que trabalham no Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES).
Nessa população há um maior número de homens (74,4%) em relação ao número de
mulheres (25,6%). Na população brasileira há um pequeno predomínio do sexo feminino na
população acima de 10 anos (51% e 49%, respectivamente), segundo dados do último censo
de 2000 (IBGE 2000)126. No estudo da população da Ilha do Governador26, esta
predominância das mulheres é ainda maior (55% e 45%, respectivamente). Portanto, a
população estudada não representa a população geral pois, talvez pelo tipo de atividade
laborativa, existe um claro predomínio do sexo masculino
A média de idade da população de estudo foi de 40,65 anos, sendo que os homens
eram mais velhos que as mulheres (média de 41,07 e 39,47 anos, respectivamente). Ou seja,
trata-se de população jovem e com elevado nível sócio-econômico-cultural, onde 46% da
população possui nível médio e 54% nível superior .
A prevalência de hipertensão arterial foi de 19,5%, sendo que foi maior entre os
homens (21,5%) do que entre as mulheres (13,6%) fato este, comumente, observado em
populações abaixo de 50 anos de idade. A hipertensão arterial tem prevalência variável ao
redor do mundo. Em levantamento que analisou os dados de 44 estudos epidemiológicos sobre
prevalência da hipertensão arterial em diferentes países pode-se observar uma incidência
média de 26% na população mundial

15

. No Brasil, quando se avaliam os estudos de

prevalência de HA, encontra-se uma heterogeneidade de resultados ainda maior. A maioria
dos estudos de prevalência de HA publicados concentra-se na região sudeste do país,
particularmente no eixo Rio-São Paulo. Nesses estudos encontram-se prevalências que
variaram de 5,04% a 32,7% no sudeste3. Em 1990, Rego e cols.23, em São Paulo, encontraram
uma prevalência de 22,3% de hipertensão arterial. Outro estudo nacional que merece destaque,
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foi o realizado entre os moradores da XXa Região Administrativa do Município do Rio de
Janeiro (Ilha do Governador), onde a prevalência de hipertensão arterial encontrada foi de
38% 26, sendo que a idade média desta população é mais elevada do que a do presente estudo.
Dois estudos em populações pré-definidas, um entre os motoristas de ônibus de um
bairro da periferia de Niterói (São Gonçalo)27, Rio de Janeiro e outro entre os mesmos
empregados do CENPES28, no ano de 2001, foi encontrada prevalência semelhante, no
primeiro 20,7% e no segundo 18,2% respectivamente. Observa-se que a prevalência se elevou
(19,5%) no presente estudo de empregados do CENPES, provavelmente pelo envelhecimento
da mesma.
Dos pacientes classificados como hipertensos, 52,65% faziam uso de medicação antihipertensiva, sendo que as mulheres usavam medicamentos com uma freqüência maior que os
homens (76,77% x 47,64%). Entre os pacientas medicados, apenas 38,53% apresentavam
controle dos níveis tensionais. Este cenário é o mesmo em todo o mundo, apesar de toda a
documentação sobre a relação entre PA e eventos cardiovasculares. Os números são um pouco
mais animadores nos países desenvolvidos, mas ainda muito aquém do desejado. Nos Estados
Unidos, 31% dos hipertensos têm sua pressão arterial controlada, 27% na Grécia, , 9,3% na
Inglaterra, 5% na Espanha e 2,3%

no México, números que justificam a necessidade

premente de campanhas de informação dirigidas à população e aos médicos, no sentido de um
maior empenho na detecção e controle da hipertensão arterial15. No Brasil, também se
observou que na população da Ilha do Governador, apenas 10% do hipertensos estavam com
sua PA controlada e o percentual de controle foi semelhante entre as classes de renda alta ou
baixa26.
No presente trabalho se observa que quanto ao índice de massa corporal (IMC), a
média foi discretamente superior nos homens (26,84% x 25,11%). Utilizando-se a
classificação da OMS para obesidade observou-se que os homens possuiam prevalência maior
de sobrepeso (48,48%) do que as mulheres (24,26%). A prevalência de obesidade também era
superior entre os homens (18,27% x 13,60%) e as mulheres tinham maior proporção de
indivíduos com IMC normal (62,13% x 33,25%). Ou seja, 59,2% da população do presente
estudo está com excesso de peso. Na Ilha do Governador, Bloch e colaboradores26
encontraram 46% da população adulta com IMC maior que 25 Kg/m2. Monteiro e
colaboradores (2000) 127, em estudo recente, mostraram que no Brasil, de 1989 a 1997, houve
uma tendência de aumento da prevalência de obesidade, mais intensa entre os homens. O
estudo de Souza 27 com motoristas de ônibus mostrou um IMC médio de 25,8 Kg/m2 e 59,5%
de indivíduos com sobrepeso. Dados do Consenso Latino-Americano de Obesidade128
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mostraram que na Argentina 32,5% da população estava com sobrepeso e 27% com
obesidade. No Uruguai, 42% da população encontrava-se com excesso de peso, e no Brasil,
53% .
Apesar destas prevalências altas de sobrepeso e de obesidade, a prevalência de
Diabetes Mellitus (DM) encontrada na população em questão (2,17%), maior entre os
homens (2,41%) do que entre as mulheres (1,47%), foi um pouco abaixo da esperada
apesar de ser predominantemente jovem, com idade média de 41 anos de idade. No estudo
de Souza27, em uma população com idade média de 41,3, encontrou-se uma prevalência de
DM de 7,32%. A população do presente estudo apresenta idade média de 40,66 anos,
diferenciando-se da população anterior, essencialmente pela alta escolaridade, nível sóciocultural mais elevado e acesso a melhores condições de trabalho e vida, fatores estes
relacionados a menores prevalências dos fatores de risco cardiovascular.
Em estudo multicêntrico sobre a prevalência de diabetes no Brasil, foi demonstrado
que 7,5% dos indivíduos entre 30 e 69 anos de idade tinham diabetes confirmado129. Neste
mesmo estudo, quando se observa a prevalência por faixa etária, encontra-se a taxa de 5,5%
no grupo entre 40 a 49 anos. Mas a prevalência dessa doença vem aumentando, como
demonstra recente estudo realizado em Ribeirão Preto, São Paulo, onde foi encontrado o
percentual de 12,1% para a população urbana entre 30 a 69 anos, e 7,5% entre 40 a 49 anos.130
No perfil lipídico, foi encontrado que 44,66% apresentavam colesterol > 200 mg/dl e
13,58% apresentavam colesterol ≥ 240 mg/dl. Prevalência um pouco menor do que na
população norte-americana, onde se estima que 51,8% apresenta colesterol > 200 mg/dl e 20%
>240 mg/dl
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. Em estudo realizado na cidade de Ribeirão Preto132, com população adulta,

foram encontrados valores bem inferiores , onde 22% da população apresentava colesterol >
200 mg/dl e 7,4% acima de 240 mg/dl.
Em relação aos lipídeos séricos foi encontrada a média do colesterol total de 196,66
mg/dl, sendo mais alta entre os homens. A média de colesterol HDL foi de 49 mg/dl, sendo
mais baixo entre os homens. Já a média de triglicerídios foi de 130,49mg/dl, mais uma vez,
maior entre os homens. O estudo de Ducan e colaboradores133 mostrou um colesterol médio de
202,4 mg/dl e o estudo realizado em Cotia, município da grande São Paulo134 , apresentou
uma média de 184,9 mg/dl. Já o estudo realizado por Souza27 em sua tese de mestrado, com
uma população de motoristas de ônibus, com idade média semelhante a nossa população,
encontrou uma média de 211,6 mg/dl. Guimarães e colaboradores (2002), estimaram que
32,5% da população adulta brasileira, apresenta colesterol total maior ou igual a 200mg%135.
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Desta forma, quase 50% da população em estudo apresenta níveis de colesterol
superiores aos recomendados (< 200 mg/dl)117, observação que caracteriza gravidade, já que a
DAC se manifesta em proporção direta e duplicada a cada aumento percentual do colesterol
plasmático.
A prevalência de tabagismo foi de 8,20%, sendo praticamente igual entre os homens e
as mulheres (8,24% x 8,09%). Na população da Ilha do Governador, Klein e colaboradores26
em 1992, mostraram que a prevalência de tabagismo variou de 49%, entre os homens de renda
baixa, até 28%, nas mulheres de renda alta; foi contudo, sempre maior entre os homens. Os
dados obtidos pelo IBGE em 1991 e em estudos realizados em populações urbanas
brasileiras22,23,24 mostram uma prevalência maior entre os homens mais velhos e as mulheres
mais jovens. A baixa prevalência deste fator de risco em nossa população, deve-se , com
certeza, ao trabalho intenso de convencimento para o abandono do hábito, que vem sendo
desenvolvido pela empresa há aproximadamente 10 anos.
Em relação ao uso de bebidas alcoólicas, apenas 2,83% da população bebia 4 vezes por
semana ou mais. 29,31% bebia 1 a 3 vezes na semana, 26,67% bebia 2 a 3 vezes ao mês e
24,05% bebia 1 vez ou menos por mês. O percentual dos que bebiam mais era maior entre os
homens do que entre as mulheres. Estes dados diferem daqueles encontrados em outros
estudos, tanto no Brasil134, quanto nos EUA136, cujo consumo é muito mais elevado. Uma
hipótese provável é a sub-notificação da população, dado que o registro das informações é
realizado pelo Serviço Médico da empresa.
Quanto à prática de exercícios, 58,06% da população era sedentária, sendo que as
mulheres eram mais ativas que os homens (45,22% x 39,16%), dados muito semelhantes as
diferentes populações. Um estudo envolvendo 37 estados americanos demonstrou que 58%
dessa população é sedentária.137 No Estado de São Paulo134, o sedentarismo atinge 69% da
população e no estudo de Souza em 1998, 86%27.
Os estudos epidemiológicos têm mostrado variações amplas da prevalência da
hipertensão arterial em populações que vivem em ambientes diversos15,29. Outros estudos
mostram variáveis que caracterizam os indivíduos e que estão associadas com a elevação da
pressão arterial como a glicemia elevada, o excesso de peso corporal, a ingesta elevada de sal
ou de álcool , o estresse relacionado ao trabalho ou à vida, más condições de vida e baixa
escolaridade27,28,31. A própria idade pode estar associada com a elevação da pressão arterial,
mas em populações isoladas, como a dos Yanomami8,9, esta relação positiva entre idade e
pressão arterial não é notada, o que faz com que se suspeite de que a idade pode apenas
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representar maior tempo de exposição do indivíduo aos fatores ambientais que se associam
com a elevação da pressão arterial.
Por outro lado, estudos genéticos têm procurado avaliar a relação entre diversos genes
ou polimorfismos genéticos dos sistemas de controle da pressão arterial, com a elevação da
pressão arterial6,45. Esta abordagem da diversidade genética nos estudos clínicos é
fundamental para a compreensão da complexidade dos mecanismos causais da hipertensão
arterial.
No presente estudo foram escolhidos três polimorfismos ainda pouco estudados
clinicamente em nosso meio: o do angiotensinogênio, o da enzima conversora da angiotensina
e o do receptor AT1 da angiotensina. Todos pertencentes a um dos maiores sistemas de
controle da pressão arterial :o sistema renina-angiotensina-aldosterona.
A freqüência encontrada, no estudo em questão, para o alelo T do AGT foi de 50,19%.
Essa freqüência é intermediária entre as freqüências encontradas em brancos, asiáticos ou
“negros”. Isso deve refletir a miscigenação da população brasileira. Recentemente, Pereira e
colaboradores82 publicaram um grande estudo transversal de amostra randômica em população
brasileira. Nesse estudo foi encontrada uma freqüência do alelo T de 58% e uma distribuição
dos genótipos de 19,84% (MM), 44,25% (MT) e 35,90% (TT), semelhante à encontrada no
presente estudo (25,86%, 47,91% e 26,24%, respectivamente). Em relação a estudos
realizados em diferentes grupamentos étnicos, duas revisões recentes - uma realizada por
Jeunemaitre e colaboradores70, e outra realizada por Staessen e colaboradores68 - mostram que
a prevalência do alelo T varia de acordo com o que foi classificado como “raça”: de
aproximadamente 40% em brancos caucasianos, 75% em asiáticos e 90 a 95% em negros. Em
estudo realizado em 117 indivíduos que estavam em acompanhamento no ambulatório
especial de clínica médica do HUCFF/UFRJ, durante 1998 e 2000, foram encontrados os
seguintes resultados: a freqüência do alelo T para o AGT foi de 58%; a distribuição dos
genótipos foi de 20% para o MM, de 45% para o MT e de 35% para o TT . Neste estudo,
também foi observada relação do genótipo TT do AGT com a elevação da PA , utilizando-se
pela primeira vez na literatura o modelo oculto de Markov para estudo dessas relações138.
A freqüência do alelo D da ECA foi de 58,53%. O mesmo estudo de Pereira82 citado
acima, onde foram avaliados a estrutura genética populacional e modelos genéticos com o
polimorfismo do gene da ECA e do angiotensinogênio, revelou uma freqüência do alelo D de
54% em brancos, 57% em mulatos e de 65% em negros. No presente trabalho os participantes
não foram classificados em relação à raça por considerar-se que a grande miscigenação da
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população brasileira impede uma classificação morfológica com base na cor da pele a qual
não apresenta nenhum valor clínico. Pereira e colaboradores82 citam os trabalhos de AlvesSilva e Carvalho-Silva que consideram que no Brasil a classificação racial por critérios
morfológicos não apresenta alta concordância com a ancestralidade, mas defendem a idéia de
que esta freqüência diferente dos alelos do gene da ECA poder influenciar no cálculo do
tamanho amostral para demonstrar um determinado efeito. A comparação das freqüências dos
alelos D e I entre os dois estudos, o atual e o de Pereira, é muito importante, pois define um
padrão de freqüência destes alelos na população brasileira. Considerando a freqüência do alelo
D de todas as três raças do estudo de Pereira encontra-se um número semelhante ao estudo em
questão, onde a freqüência do alelo D é de 58%, exatamente na média das freqüências do
estudo de Pereira. Quando se comparam os resultados deste estudo com os apresentados por
Jeunemaitre70 em diferentes etnias, fica evidente a miscigenação da população brasileira e a
importância de serem realizados trabalhos utilizando marcadores genéticos e suas associações
com fenótipos cardiovasculares na população brasileira. Jeunemaitre apresenta a freqüência do
alelo D de 55%, 65% e 45% em caucasianos, africanos e asiáticos respectivamente. Avaliando
estes números e analisando pelo peso de cada etnia na composição da população da cidade do
Rio de Janeiro segundo o trabalho de Lopez-Camelo139 observa-se que a freqüência do alelo D
no presente estudo está de acordo com esta miscigenação, previamente descrita na literatura
com dados do Estudo de Framinghan140. Em estudo realizado em 85 indivíduos avaliados no
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/ UFRJ141, a freqüência do alelo D e do alelo I
para o gene da ECA foi de 0,59 e 0,41 respectivamente.
A freqüência do alelo C do gene do AT1R na população foi de 24,90%. A freqüência
do alelo C encontrada em 13 estudos envolvendo 4332 indivíduos foi de 25,7%. A prevalência
do alelo C em caucasianos x asiáticos (28,8% x 9,2%), CC em homozigose em caucasianos x
asiáticos (7,7% xs 1.1%) e AC em heterozigose em caucasianos x asiáticos (42,1% x 16,2%)
foi, significativamente, mais elevada nos primeiros (p<0,001) 103. Na população do presente
estudo a freqüência do genótipo AC foi de 38,11% e do genótipo CC 5,87%, valores estes
intermediários aos encontrados em caucasianos e asiáticos. Este é o primeiro estudo que avalia
a freqüência dos alelos C e A do gene do AT1R em amostra brasileira. Não existem outros
estudos nacionais sobre este polimorfismo.
O conjunto de medidas realizadas no grupo pesquisado mostra que este apresenta
prevalência de hipertensão arterial e distribuição dos fatores de risco cardiovascular
compatíveis com o esperado para uma população com as distribuições por sexo e faixa etária
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apresentadas. Além disso, não apresenta nenhuma alteração importante dos dados
demográficos e genéticos que possam indicar um viés de seleção. Isso nos permitiu analisá-lo
em estudos de associação em que uma ou mais das variáveis é pouco conhecida (no caso, os
polimorfismos M235T do gene do AGT, D/I do gene da ECA e A1166C do gene do AT1R) ,
visando encontrar conjuntos de combinações dos parâmetros avaliados que possam determinar
um maior risco para o desfecho clínico estudado (Hipertensão Arterial).
A hipertensão arterial essencial é uma doença complexa, multifatorial, influenciada
por fatores genéticos e ambientais. Apresenta alta prevalência entre os indivíduos do mundo
civilizado e prevalência zero entre populações indígenas como os Yanomami 8 e, próxima de
zero na área rural da Índia15. Apresenta também distribuição diferente entre os sexos, com
predominância da prevalência no sexo masculino, para as faixas de idade abaixo de 40 anos, e
no sexo feminino, para as faixas de idade acima de 50 anos26. Muito já se sabe a respeito dos
fatores de risco metabólicos, ambientais, constitucionais e sócio-econômicos, associados a
essa doença, e claramente todos eles têm influências diferentes na determinação da PA entre
homens e mulheres. No entanto, a variabilidade da pressão arterial é pouco explicada pelo
conjunto dos fatores conhecidos quando se utilizam métodos estatísticos como a análise
multivariada12.
Nos estudos em que se tentou evidenciar o papel das possíveis alterações genéticas
associadas à hipertensão arterial, em especial as alterações dos genes do AGT, da ECA e do
receptor AT1 da angiotensina II, alguns resultados foram conflitantes e poucos fizeram a
análise, separadamente, por sexo. A maioria dos estudos clínicos é de caso-controle, sendo os
controles pareados por sexo e idade. Talvez este desenho de estudo não seja o mais apropriado
para definir associação das alterações genéticas com PA, visto que casos e controles são
definidos por níveis arbitrários de PA. Dessa maneira, se a influência da alteração genética
sobre a PA depender de outros fatores não analisados e do tempo de ação desses, poderemos
ter controles que ainda irão manifestar a elevação da PA e, portanto, subestimar a influência
da alteração genética na PA.
Mesmo assim, em relação ao polimorfismo M235T do AGT, alguns estudos mostraram
aumento da freqüência do alelo T, restrita aos homens hipertensos110, enquanto que outros
estudos75, negativos para associação com HA, mostraram uma surpreendente diferença na
freqüência do alelo T entre homens normotensos (47%) e mulheres normotensas (36%).
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Com relação ao polimorfismo D/I do gene da ECA os dados da literatura indicam que
a Hipertensão Arterial não está associada com nenhum destes genótipos , que desde o trabalho
de Cambien93 considera este polimorfismo mais importante como um fator de risco para
doenças cardiovasculares do que um fator de risco específico para Hipertensão Arterial.
Staessen67 realizou uma meta-análise com vinte e três estudos em um total de 6923
participantes, e não encontrou associação de nenhum genótipo deste polimorfismo do gene da
ECA e Hipertensão Arterial. Em um trabalho populacional com delineamento seccional,
Matsubara142 publicou recentemente que o polimorfismo D/I do gene da ECA não está
associado nem com o nível de pressão arterial nem com a prevalência de hipertensão arterial.
No entanto, o genótipo DD parece ter uma associação mais constante nos diversos estudos,
com o aumento de massa de VE141 . Este achado sugere, ou que não há de fato relação do
polimorfismo D/I do gene da ECA com a pressão arterial ou, que não deva ser analisado de
modo isolado. Este polimorfismo, eventualmente, pode influenciar na variação da pressão
arterial, mas esta relação sofre influência do sexo e provavelmente da inter-relação com outras
variáveis ou outras características , como evideciaram alguns estudos, onde a hipertensão
arterial foi mais freqüente em homens com genótipo DD em relação aos DI e II143.
Em relação ao polimorfismo A1166C do AT1R os resultados também são conflitantes.
Em homozigotos CC comparados com AC e AA combinados, a razão de chance para
hipertensão foi de 7,3 (IC 95%)104. Em outro estudo em população japonesa, a prevalência do
alelo C foi mais elevada em 90 pacientes hipertensos japoneses do que em 89 controles
normotensos (11,7% vs 3,9%; p< 0.001) 105. Esta associação também foi confirmada em um
estudo de coorte em indivíduos hipertensos, caucasianos, previamente não-tratados. Neste
estudo o polimorfismo A1166C do AT1R foi um preditor independente de pré-tratamento107.
Um estudo polonês encontrou associação entre a variante C1166 do AT1R e hipertensão
arterial, enquanto a variante A1166 do AT1R pareceu exercer proteção à susceptibilidade para
hipertensão arterial109.
Em contraste com os registros anteriores, Tiret e col110 não encontaram associação
entre o polimorfismo A1166C do AT1R e hipertensão em mulheres. Enquanto, Schmidt e
col111 também não encontraram associação de hipertensão com este polimorfismo em amostra
da população alemã. Tomando como base estes dois estudos poderia se inferir que a
associação deste polimorfismo com a hipertensão em caucasianos pode ser modesta e mais
prevalente nos grupos de maior risco112. Em populações não caucasianas, como no Japão,
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também não houve associação entre este polimorfismo e HA, embora tenha ocorrido
associação independente com a massa ventricular esquerda em normotensos106.
No presente estudo, também se encontrou associação entre os alelos T do
polimorfismo do AGT, D do polimorfismo da ECA e C do polimorfismo do AT1R com a
elevação da pressão arterial. Isoladamente ou em associação, estes polimorfismos elevaram a
predisposição para o desenvolvimento de hipertensão arterial. Cabendo ressaltar, no entanto,
que mesmo em perfis geneticamente menos relacionados à hipertensão arterial, de acordo com
as combinações de fatores de risco ambientais, observou-se elevação do risco para o
desenvolvimento desta doença.
Torna-se claro, que para entender essas complexas relações causais são necessários
novos modelos e estudos comparativos com populações bem caracterizadas clinicamente. As
discrepâncias encontradas nos estudos descritos na fundamentação, devem-se, em sua maioria,
às metodologias utilizadas.
Com a finalidade de desenvolver modelos para observar essas complexas associações,
foi utilizado o modelo de redes Bayesianas com nós ocultos. Este modelo admite a inclusão de
novos vértices, desconhecidos, que determinarão novas probabilidades. Assim, é possível a
partir de poucas variáveis clínicas, obter-se informações valiosas para o tratamento e
prevenção de doenças tão freqüentes e complexas da prática clínica, como a Hipertensão
Arterial.
Através deste modelo foi possível se evidenciar o quanto outras variáveis ambientais e
a variável tempo, podem ser determinantes na manifestação de um determinado fenótipo. No
estudo em questão, o aumento da pressão arterial.
Assim, nas primeiras análises isto foi demonstrado, como na primeira, onde se fixou o
sexo e a idade, apenas avaliando a influência da variável IMC sobre a combinação genética,
como ilustrado na Figura 23 e Tabela 17 .
As maiores probabilidades de hipertensão foram observadas nos grupos: obesidade +
DD + TT (61%); obesidade + II + MM (54%), obesidade + DD + MT (46%) ; e obesidade + II
+ TT (47%).
A maior prevalência, nesta análise, está entre os indivíduos que apresentam as
combinações genéticas que têm sido relacionadas à hipertensão em alguns estudos da
literatura (o alelo D em homozigose e o alelo T em homo ou heterozigose)69,70,71. Porém, nesta
mesma análise se observa uma probabilidade de 54%, em indivíduos cujos genótipos (MM e
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II), não se mostram relacionados à hipertensão. Mas, estes indivíduos apresentam um fator de
risco reconhecidamente relacionado à hipertensão arterial – a obesidade127,128.
Quando se analisa a influência da idade (tempo de exposição aos fatores ambientais e
genéticos) e do peso, fixando-se o sexo, nota-se que a idade é um fator determinante na
manifestação das doenças (Figura 27 e Figura 28).
Nesta análise, tem-se que a obesidade, apesar de aumentar a probabilidade de
hipertensão arterial, o faz de maneira discreta em homens jovens, mesmo na presença de
genótipos que possivelmente poderiam aumentar esta probabilidade , como DD e CC.
Assim, um homem de 40 anos tem 16% de probabilidade de ser hipertenso, levando-se
em consideração apenas o seu perfil constitucional, independente de ser obeso ou ter IMC
normal e, independente de ter níveis de HDL altos ou baixos (Figura 27). Já um homem de 50
anos tem uma probabilidade de 29% de ser hipertenso se seu IMC for normal,
independentemente do genótipo e dos níveis de HDL. Enquanto esta probabilidade aumenta
para 57% se ele for obeso. Quando a estas variáveis associa-se o genótipo, observa-se que
algumas combinações diminuem (MM ou MM + DD), enquanto outras aumentam a
probabilidade de hipertensão (MM + II ;MM + DD + CC) (Figura 27).
Quando se observam as mesmas variáveis, porém no sexo feminino, algumas
diferenças chamam atenção em relação ao sexo masculino (Figura 28). Primeiro, nas mulheres
jovens e com IMC normal as probabilidades de hipertensão são baixíssimas (1,8% nas
mulheres x 16% nos homens) quando se consideram apenas as variáveis constitucionais, se
elevando para 2,3% quando se inclui o genótipo (MM + DD + CC), contra 13% nos homens
com o mesmo genótipo. Segundo, a obesidade parece exercer influência maior nas mulheres
do que nos homens da mesma idade, aumentando a probabilidade de hipertensão para 30%
contra 16% nos homens, sem se levar em conta o genótipo.
Com relação aos genótipos, as mesmas observações citadas com relação ao sexo
masculino, foram encontradas. Ou seja, a influência redutora das probabilidades de HA de
acordo com algumas combinações genéticas (MM ou MM+ DD) e o aumento expressivo desta
probabilidade com outras combinações, como na presença dos genótipos MM + DD + CC,
mais intenso inclusive nas mulheres com IMC normal.
O efeito “redutor” poderia ser explicado no caso do polimorfismo M235T do AGT
devido as médias de pressão arterial sistólica e diastólica aumentarem com a presença do alelo
T. O chamado efeito de “dosagem” do alelo T encontrado por Pereira e colaboradores83 tanto
em homens quanto em mulheres. Nas mulheres a maior média de PAS ocorre no genótipo TT.
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Isso sugere que entre as mulheres são necessários os dois alelos para que ocorra um maior
efeito na PA. Como já citado, Sethi e colaboradores73 encontraram um efeito semelhante em
relação aos níveis de AGT plasmático entre homens e mulheres.
No estudo realizado em 117 indivíduos que estavam em acompanhamento no
ambulatório especial de clínica médica do HUCFF/UFRJ, durante 1998 e 2000, também foi
desenvolvido um modelo preditivo, utilizando as cadeias ocultas de Markov e estudado o
polimorfismo M235T do AGT
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. Com este modelo ficou demonstrado que o genótipo TT

correlaciona-se positivamente com a PAS e risco maior de HA138.
Já com relação ao polimorfismo D/I do gene da ECA, este achado indica que a relação
deste polimorfismo com a pressão arterial não pode ser analisada de modo isolado. Este
polimorfismo, bem como os demais, deve influenciar na variação da pressão arterial, mas esta
relação sofre influência do sexo e provavelmente da inter-relação com outras variáveis.
Analisando a influência do sexo e do IMC, em um grupo de faixa etária idosa (≥ 50
anos) e HDL alto, foram encontrados dados interessantes (Figura 29). A idade no sexo
feminino confere probabilidades maiores de hipertensão arterial do que nos homens, quando o
IMC é normal, levando-se ou não em conta as variáveis genéticas (45% nas mulheres x 9%
nos homens, sem considerar os genótipos). Quando se incluem os genótipos, as probabilidades
de hipertensão variam entre os sexos apenas quando o IMC é normal (20% nos homens x 75%
nas mulheres nos MT+II+CC) , porque na presença de obesidade, homens e mulheres, tem as
mesmas probabilidades (99%).
Nesta análise, também fica evidente a influência do alelo T , aumentando a
probabilidade de hipertensão em todos os grupos, o efeito do genótipo II que pode reduzir ou
não estas probabilidades, dependendo da relação com o meio e a forte influência do genótipo
CC, aumentando as probabilidades em todos os grupos.
No estudo realizado em 85 indivíduos do Hospital Universitário Clementino Fraga
Filho/ UFRJ, a obesidade no homem esteve associada a homozigose DD, para o gene da ECA
e a homozigose II para o gene da ECA mostrou-se um fator que reduz as probabilidades de
desenvolvimento de hipertensão arterial no homem e um fator facilitador na mulher141.
Nos indivíduos mais jovens com níveis de HDL baixos, analisando também a
influência do sexo e IMC (Figura 30), temos que indivíduos do sexo masculino, exibem
probabilidades maiores de hipertensão arterial do que indivíduos do sexo feminino, quando o
IMC é normal (0,47% nas mulheres x 16% nos homens, sem considerar o genótipo). A
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obesidade parece exercer uma forte influência nos homens jovens, aumentando a
probabilidade de hipertensão para 56%, contra 30% nas mulheres jovens e obesas, sem
considerar o genótipo. Quando se incluem os genótipos, as probabilidades de hipertensão
variam entre os sexos, sendo mais elevadas nos homens obesos com genótipo TT + DD (85%)
e TT + DD + CC (74%).
Assim, como mencionado na Introdução do presente estudo, desta complexa interação,
podem surgir as doenças (ou mudanças do estado de saúde), dependentes da reação que os
individuos com seus genes, apresentam ao meio ambiente. Portanto, os fatores ambientais que
atuam sobre os indivíduos podem ser estimulatórios ou inibitórios para o aparecimento das
doenças ao se considerar um determinado indivíduo (com seu aparato genético), que vive em
uma dada sociedade com suas manifestações culturais próprias. Estes fatores podem, ou não,
fazer surgir do sistema um determinado comportamento ou efeito ou re-ajuste do sistema
antropo-genético-social-cultural. O que se classifica como “doença” então surge, ou o estado
inicial de saúde se reajusta.
Note-se que um conjunto de fatores semelhantes pode gerar doenças diversas em
diferentes indivíduos, da mesma forma que um conjunto de fatores distintos pode ser
responsável por um efeito igual. A probabilidade de ocorrer um dado efeito no sistema é
também dependente do momento temporal em que o conjunto de variáveis ambientais atua
sobre o indivíduo

convivendo com um determinado conjunto de indivíduos (momento

histórico-social). O período de tempo em que a ação dos fatores se mantém atuando é também
importante para determinar a mudança ou não do sistema. Deste modo, a mudança de
qualquer fator ambiental em um singular período de tempo, face às múltiplas interações, pode
modificar sobremaneira ou nada modificar a resposta observada. Mais ainda, as mesmas
condições ocorrendo em momentos diversos podem ocasionar respostas diferentes.
Cada indivíduo é único, embora carreie traços comuns a outros, e a sua resposta aos
fatores externos, inclusive às intervenções terapêuticas, pode se assemelhar, mas nunca ser
exatamente igual, a de outro indivíduo, principalmente se existirem variações temporais.
O modelo de redes Bayesianas com nós ocultos, usado no presente estudo, necessita
ser aperfeiçoado, treinando-se as redes com maior número de variáveis. Deseja-se que no
futuro, ao se receber um determinado paciente, possa-se prever a probabilidade de que sua
pressão arterial irá ou não se elevar, dependentemente das combinações entre as variáveis
genéticas possíveis de se obter e as variáveis bioquímicas e antropológicas de cada paciente.

122

Assim, espera-se ter alcançado com esta tese o que se propôs: criar um modelo de base
matemática para melhor entender a complexidade clínica de um problema freqüente, a
elevação da PA. Procura-se entender melhor uma fração da complexa organização do ser
humano com o ecossistema no qual está inserido. Entender a expressão clínica de uma
pequena variação presente em um de seus milhares de genes, o qual sofre a influência de
infinitas mudanças ambientais ao longo do tempo, parece uma tarefa quase impossível. Só o
ser humano, dentro de um modelo preditivo adaptado ao ecossistema, pode funcionar no
mesmo, sem precisar do conhecimento completo (talvez inalcançável) de todo o sistema.
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7 – CONCLUSÕES

1) A frequência do alelo T do gene codificante do angiotensinogênio na amostra do estudo é
de 50,19% e a distribuição dos genótipos (MM = 25,86%; MT = 47,25%; TT = 26,24%) é
semelhante à encontrada no único estudo brasileiro publicado sobre esse polimorfismo;
2) A freqüência do alelo D do gene codificante da ECA na amostra do estudo é de 58,53% e a
distribuição dos genótipos (DD= 33,61%; DI= 49,76%; II=16,59%), também é semelhante aos
estudos brasileiros;
3) A freqüência do alelo C do gene codificante do receptor AT1 na amostra do estudo é de
24,90% e a distribuição dos genótipos (AA= 56,04%; AC= 38,11%; CC= 5,85%) representa o
primeiro resultado de estudo brasileiro e é semelhante aos estudos publicados em populações
de outros países;
4) Os alelos D, T e C mostraram-se associados às maiores probabilidades de hipertensão
arterial, conforme descrito na literatura, mas esta associação depende de complexas interações
entre as variáveis genéticas e constitucionais ou ambientais; o somatório dos fatores ambientais
assentado sobre o substrato genético polimórfico de cada indivíduo conferirá uma maior ou
menor predisposição para o desenvolvimento de uma doença complexa;
5) Foi desenvolvido um modelo preditivo, utilizando as redes Bayesianas com nós ocultos.
Demonstrou-se que a combinação das variáveis: sexo e idade; sexo, idade e IMC; sexo, idade
e colesterol total; sexo, idade e colesterol HDL, influenciaram de modo distinto a
probabilidade de determinado indivíduo pertencer ao grupo classificado como hipertenso em
relação à probabilidade de pertencer ao grupo classificado como normotenso, de acordo com o
genótipo. As relações encontradas entre as variáveis estudadas fizeram sentido clínico;
6) Acredita-se que essa metodologia abra novas perspectivas para a pesquisa clínica. Esse
instrumento poderá aumentar a compreensão das complexas interações entre as variáveis na
determinação de doenças.

124

8 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Murray CJL .The Global Burden of Disease. WHO, HSPH, W. BANK -1996
2. Fuster V, Gotto AM, Libby P, Loscalzo J, McGill HC. 27ª Conferência de Bethesda:
comparando a intensidade do controle do fator de risco com o perigo para eventos de
doença coronariana. Força Tarefa 1. Patogênese da Doença Coronarina: O Papel
Biológico dos Fatores de Risco. JACC (ed.bras.) 1997; 3(1):8-22.
3. Lessa I, Mendonça GAS, Teixeira MTB. Doenças crônicas não-transmissíveis no
Brasil: dos fatores de risco ao impacto social. Bol Oficina Sanit Panam. 1996; 120:
369-413.
4. Anayiotos A, Cheng G, Ito Y, Gray J, Agarwal R. The challenges of imaging based
computational fluid dynamics.Stud Health Technol Inform 2004;103:225-32.
5. Nobre F, Costa Lima NK. Hipertensão arterial:conceito, classificação e critérios
diagnósticos. In: Timerman A, César LAM (eds). Manual de Cardiologia:
SOCESP.São Paulo: Atheneu; 2000. p.303-6.
6. Pereira AC, Krieger JE. Hipertensão arterial e os avanços em genética. In: Timerman
A, César LAM, editores. Manual de Cardiologia: SOCESP.São Paulo: Atheneu; 2000.
p.310-4.
7. Castro Lobo MS, Souza e Silva NA, Salis LHA. Causalidade na prática clínica. Rev
Bras Terap Intens 1997; 9 (4):195-203.
8.

Mancilha-Carvalho JJ, Souza e Silva NA. Os Yanomami no Intersalt. Arq Bras
Cardiol 2003; 80(3): 289-94.

9. Mancilha-Carvalho JJ, Carvalho JV, Lima JA, Souza e Silva NA. Ausência de fatores
de risco de doença coronária em índios Yanomami e influência da aculturação na
pressão arterial. Arq Bras Cardiol 1992; 59(4):275-82.
10. Doris P. Hypertension genetics, single nucleotide polymorphism, and the common
disease: common variant hypothesis. Hypertension 2002; 39(2): 323-331.
11. Souza e Silva NA, Oliveira GHM, Salis LHA, Reis AFF, Nogueira AR. O uso de
Métodos Complementares de Diagnóstico. Rev Bras Terap Intens 1996; 8:136-50.
12. Souza e Silva NA. Estratégias e Métodos de pesquisa clínico-epidemiológica:
vantagens e desvantagens na hipertensão arterial. Rev Bras de Hipertensão 2002; 9(1):
59-74.

125

13. Prospective Studies Collaboration*Age-specific relevance of usual blood pressure to
vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61
prospective studies. Lancet 2002; 360: 1903–13.
14. Oliveira GMM, Klein CH, Souza e Silva NA. Mortalidade por doenças
cardiovasculares em três estados do Brasil de 1980 a 2002. Rev Panam Salud Publica
2006; 19 (2): 85-93.
15. Kearney PMA, Whelton MA, Reynolds KA, Whelton PKAB, He, JAB. Worldwide
prevalence of hypertension: a systematic review. J Hypertens 2004; 22: 11-19 .
16. Ezzati M, Hoorn SV, Rodgers A, Lopez AD, Mathers CD, Murray CJL and the
Comparative Risk Assessment Collaborating Group*. Estimates of global and regional
potential health gains from reducing multiple major risk factors. Lancet 2003; 362:
271–80.
17. Wilkinson R, Marmot M. The Social determinants of health-the solid facts. In: WHO
Library Cataloguing in Publication Data. 2ªed; 2003 - ISBN 92 890 1371 0.
18. Wilson T, Holt T. Complexity science.Complexity and clinical care. BMJ 2001; 32322
(sept.): 685-688.
19. Berlowitz DR, Ash AS, Hickey EC. Inadequade management of blood pressure in a
hypertensive population. N Engl J Med 1998; 339:1957-63.
20. Achutti A, Viana RR, De Carvalho JA. Hipertensão Arterial no Rio Grande do Sul. B
Saúde Porto Alegre 1985; 2:6-54.
21. Costa EA. Magnitude da hipertensão arterial no Brasil. Ciência e Cultura.
1983;35:1633-7.
22. Ribeiro MB, Ribeiro AB, Neto CS, Chaves CC, Kater CE, Iunes M, Saragoça MA et
al. Hypertension and economics activities in São Paulo, Brazil. Hypertension 1981;
3:233-7.
23. Rego RA, Berardo FA, Rodrigues SS, Oliveira ZM, Oliveira MB, Vasconcellos C et
al. Risk Factors for Chronic Non-communicable Diseases: a Domiciliary Survey in the
Municipality of Sao Paulo, SP (Brazil). Methodology and Preliminary Results. Rev
Saude Publica 1990; 24:277-85.
24. Freitas OC, De Carvalho FR, Neves JM, Veludo PK, Parreira RS, Goncalves RM e
cols. Prevalence of Hypertension in the Urban Population of Catanduva, in the State of
Sao Paulo, Brazil. Arq Bras Cardiol 2001; 77:9-21.

126

25. Firmo JO, Barreto BM, Lima-Costa MF. The Bambui Health and Aging Study
(BHAS): Factors Associated with Treatment of Hypertension in Older Adults in the
Community. Cad Saude Publica 2003; 19: 817-27.
26. Klein CH, Silva NAS, Nogueira AR, Campos CHS, Bloch KV. Relatório de Pesquisa
de Hipertensão Arterial na Ilha do Governador. HUCFF-UFRJ/Ministério de Saúde,
1992.
27. Souza NRM. Fatores de risco cardiovascular em motoristas de ônibus [Dissertação de
Mestrado]. Niterói: Universidade Federal Fluminense; 1999.
28. Matos MFD, Pimenta AJM, Cunha AJLA, Souza e Silva NA. Prevalência dos Fatores
de Risco para Doença Cardiovascular em Funcionários do Centro de Pesquisas da
Petrobras. Arq Bras Cardiol: 82(1), 1- 4,2004.
29. Lessa I. Estudos Brasileiros Sobre a Epidemiologia da Hipertensão Arterial: Análise
Crítica dos Estudos de Prevalência. Inf Epidemiol, SUS, Cenepi, Ministério da Saúde
1993; 3: 59-75.
30. Laragh JH. Laragh’s lessons in pathofisiology and clinical pearls for treating
hypertension. Am J Hypertens 2001; 14(2): 186-194.
31. Bakris GL, Mensah GA. Pathogenesis and clinical physiology of hypertension. Cardiol
Clin 2002; 20(2): 195-206.
32. Oudit G, Crackower MA, Backx PH, Penninger JM. The role of ACE2 in
cardiovascular physiology. TCM 2003; 13(3): 93-101.
33. Bohem M, Nabel, EG. Angiotensin-converting enzyme 2 – A new cardiac regulator.
N Engl J Méd 2002; 347(22):1795-97.
34. Nguyen G, Delarue F, Burcklé C, Bouzhir L, Giller T, Sraer JD. Pivotal role of the
renin/prorenin receptor in angiotensin II production and cellular responses to renin.
Journal of Clinical Investigation 2002; 109:1417-27.
35. UngerT. The role of the renin-angiotensin system in the development of cardiovascular
disease. Am J Cardiol 2002; 89(2A): 3A-9A.
36. Cumin F, Le-Nguyen D, Castro B, Menard J, Corvol P. Comparative enzymatic
studies of human rennin acting on pure natural or synthetic substrates. Biochim
Biophys Acta 1987; 913(1): 10-19.
37. Re RN. Intracellular renin and nature of intracrine enzymes. Hypertension 2003;
42:117-122.
38. Duncan JC. The renin-angiotensin and kallikrein-kinin systems. IJBCB 2003; 35: 784791.

127

39. Jan Danse AH. Local renin-angiotensin systems: the unanswered questions. IJBCB
2003; 35:759-768.
40. Fasola AF, Martz BL, Helmer OM. Plasma renin activity during supine exercise in
offspring of hypertensive parents. J Apll Physiol 1968; (25): 410-15.
41. Walker WG, Whelton PK, Saito H, Hussel RP, Hermann J. Relation between blood
pressure and rennin, rennin substrate, angiotensin II, aldosterone and urinary sodium
and potassium in 574 ambulatory subjects. Hypertension 1979; 1: 287-291.
42. Gardes J, Bouhnik J, Clauser E, Corvol P, Menard J. Role of angiotensinogen in blood
pressure homeostase. Hypertension 1982; (4) 185-9.
43. Ménard J, El Amrani A-I K, Savoie F, Bouhnik J. Angiotensinogen: an attractive and
underrated participant in hypertension and inflammation. Hypertension 1991; 18: 7056.
44. Campbell DJ, Habener JF. Angiotensinogen is expressed and differentially regulated
in multiple tissues of the rat. J Clin Invest 1986; 78: 1427-31.
45. Watt GCM, Harrap SB, Foy CJW, Holton DW, Edwards HV, Davidson, R et al.
Abnormalities of glucocorticoid metabolism and the rennin angiotensin system: a fourcorners approach to the identification of genetic determinants of blood pressure. J
Hypertens 1992; 10: 473-82.
46. Goodfriend TL, Elliot ME, Catt KJ; Angiotensin receptors and their antagonists. N
Engl J Med 334 (25), 1649-54, 1996.
47. Gilbert RE, Krumt H, Wilkinson-Berka J, Kely DJ. The renin-angiotensin system and
the long-term complications of diabetes: pathophysiological and therapeutic
considerations. Diabe Med 2003; 20;607-21.
48. Eriksson U, Danilczyk, Penninger JM. Just the beginning: novel functions for
angiotensin-converting enzymes. Current Biology 2002:12: R745-R752.
49. Carey RM, Wang Zhi-Qin, Siragy MH,. Role of the angiotensin type 2 receptor in the
regulation of blood pressure and renal function. Hypertension 2000; 35 (pt 2):155-63.
50. Malik FS, Lavie CJ, Mehra MR, Milani RV, Re RN. Valvular and congenital heart
disease – renin-angiotensin system: genes to bedside. Am Heart J 1997; 134(3):51426.
51. Rudd P, Hagar W. Hypertension- mechanisms, diagnosis, and therapy. In: Topol
EJ(eds). Textbook of cardiovascular medicine. 2ªed. Philadelphia: LippincottRaver;1998.p.109-143.

128

52. Carey RM, Wang Zhi-Qin, Siragy MH,. Role of the angiotensin type 2 receptor in the
regulation of blood pressure and renal function. Hypertension 2000; 35 (pt 2):155-63.
53. Hiroaki M, Yoshiaki T, Naohiko O. Angiotensin II type 2 (AT2) receptor is upregulated in human heart with interstitial fibrosis and cardiac fibroblasts are the major
cell type for its expression (abstract). Circulation 1999; 100(suppl 1):3295.
54. Salgado Filho W. Papel dos antagonistas dos receptores da angiotensina II na
insuficiência cardíaca congestiva. Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo, 2000; 10 (1):
88-100.
55. Thomas, WG, Mendelsohn FAO. Angiotensin receptors: form and function and
distribution. IJBCB 2003; 35: 774-9;
56. Carluccio M, Soccio M, De Caterina R. Aspects of gene polymorphisms in
cardiovascular disease: the renin-angiotensin system. Eur J Clin Invest 2001; 31(6):
476-88.
57. Tipnis, SR, Hooper NH, Hyde R, Karran E, Christie G, Turner AJ. A human homolog
of angiotensin-converting enzyme. The Journal of Biological Chemistry, 2000; 275:
33238-43.
58. Crackower MA, Sarao R, Oudit GY, Yagil C, Kozieradzki I, Scanga SE et al.
Angiotensin-converting enzyme 2 is an essential regulator of heart function. Nature
2002; 417: 822-28.
59. Jeunemaitre X, Soubrier F, Kotelevtsev YV, Lifton RP, Williams CS, Charru A et al.
Molecular basis of human hypertension: role of angiotensinogen. Cell 1992; 71: 16980.
60. Sato N, Katsuya T, Nakagawa T, Ishikawa K, Fu Y, Asai T et al. Nine polymorphism
of angiotensinogen gene in the susceptibility to essential hypertension. Life Sciences
2000; 68: 259-72.
61. Nakajima T, Jorde LB, Ishigami T, Umemura S, Emi M, Lalouel JM et al. Nucleotide
diversity and haplotype structure of the human angiotensinogen gene in two
populations. Am J Hum Genet 2002; 70: 108-23.
62. Caufield M, Lavander P, Farral M, Munroe P, Lawson M, Turner P et al. Linkage of
the angiotensinogen gene to essential hypertension. N Engl J Med 1994; 330 (23):
1629-33.
63. Caufield M, Lavander P, Newell-Price J, Farral M, Kamdar S, Daniel H et al. Linkage
of the angiotensinogen gene locus to human essential hypertension in African
Caribbean. J Clin Invest 1995; 95 (2): 687-92.

129

64. Atwood LD, Kammerer CM, Samollow PB, Hixson JE, Shade RE, Maccluer JW.
Linkage of essential hypertension to the angiotensinogen locus in Mexicans
Americans. Hypertension 1997; 30(1): 326-30.
65. Brand E, Chatelain N, Keavney B, Caulfield M, Citterio L, Connell J et al. Evaluation
of angiotensinogen locus in human essential hypertension. A European study.
Hypertension 1998; 31: 725-9.
66. Niu T, Xu X, Rogus J, Zhou Y, Chen C, Yang J et al. Angiotensinogen gene and
hypertension in Chinese. J Clin Invest 1998; 101: 188-94.
67. Staessen JA, Ginocchio G, Wang JG, Saavedra AP, Soubrier F, Vlietinck R et al.
Genetic variability in the rennin-angiotensin system: prevalence of alleles and
genotypes. J Cardiovas Risk 1997; 4: 401-22.
68. Staessen JA, Kuznetsova T, Wang JG, Emelianov D, Vlietinck R, Fagard R. M235T
angiotensinogen gene polymorphism and cardiovascular risk. J Hypertens 1999; 17: 917.
69. Kunz R, Kreutz R, Beige J, Distler A, Sharma AM. Association between the
angiotensinogen 235T variant and essential hypertension in whites. Hypertension
1997; 30: 1331-37.
70. Jeunemaitre X, Inoue I, Williams C, Charru A, Tichet T, Powers M et al. Haplotypes
of angiotensinogen in essential hypertension. Am J Hum Genet 1997; 60: 1448-60.
71. Schunkert H, Hense HW, Gimenez-Roqueplo AP, Stieber J, Keil U, Riegger GAJ et al.
The angiotensinogen T235 variant and the use of antihypertensive drugs in a
population-based cohort. Hypertension 1997; 29: 628-33.
72. Tiret L, Ricard S, Poirier O, Arveiler D, Cambou JP, Luc G et al. Genetic variation at
the angiotensinogen locus in relation to high blood pressure and myocardial infarction:
the ECTIM study. J Hypertens 1995; 13: 311-17.
73. Sethi AA, Nordestgaard BG, Agerholm-Larsen B, Frandsen E, Jensen G, Tybjaerg H.
Angiotensinogen polymorphisms and elevated blood pressure in the general
population. The Copenhagen city heart study. Hypertension 2001; 37: 875-81.
74. Davis D, Liyou N, Johnson A. Angiotensinogen genotype, plasma protein and mRNA
concentration in isolated systolic hypertension. Clin Genet 2002; 61: 363-368.
75. Kiema T-R, Kauma H, Rantala AO, Lilja M, Reunanen A, Kesaniemi YA et al.
Variation at the angiotensin-converting enzyme gene and angiotensinogen gene loci in
relation to blood pressure. Hypertension 1996; 28 (6): 1070-5.

130

76. Kato N, Sugiyama T, Morita H, Kurihara H, Furukawa T, Isshiki T et al.
Comprehensive analysis of the renin-angiotensin gene polymorphism with relation to
hypertension in Japanese. J Hypertens 2000, 18(8): 1025-32.
77. Cheung BMY, Leung R, Shiu S, Tan KCB, Lau CP, Kumana CR. M235T
polymorphism of the angiotensinogen gene and hypertension in Chinese. J Hypertens
1998; 16: 1137-40.
78. Niu T, Chen C, Yang J, Wang B, Wang Z, Schork N et al. Blood pressure and the
T174M and M235T polymorphism of the angiotensinogen gene. Ann Epidemiol 1999;
9: 245-53.
79. Thomas GN, Young RP, Tomlinsom B, Woo KS, Sanderson JE, Critchley JA. Reninangiotensin-aldosterone system gene polymorphism and hypertension in Hong Kong
Chinese. Clin Exp Hypertens 2000; 22(1): 87-97.
80. Tomlinson B, Chan JC, Sanderson JE, Cockram CS, Critchley JA. Renin-angiotensin
system gene polymorphism, blood pressure, dyslipidemia, and diabetes in Hong Kong
Chinese: a significant association of the ACE insertion/deletion polymorphism with
type 2 diabetes. Diabetes Care 2001; 24 (2): 356-61.
81. Fardella CE, Claverie X, Vignolo P, Montero J, Villarroel L. T235 variant of the
angiotensinogen gene and blood pressure in Chilean Population. J Hypertens 1998; 16:
829-33.
82. Pereira AC, Mota GA, Benseñor I, Lotufo PA, Krieger JE. Effect of race, genetic
population structure, and genetic models in two-locus association studies: clustering of
functional renin-angiotensin system gene variants in hypertension association studies.
Braz J Med Biol Res 2001; 34: 1421-28.
83. Pereira AC, Mota GFA, Cunha RS, Herbenhorff FL, Mill JG, Krieger JE.
Angiotensinogen 235T allele “dosage” is associated with blood pressure phenotypes.
Hypertension 2003; 41: 25-30.
84. Collins FS, What we do and don't know about “race”, “ethnicity”, genetics and health
at the dawn of the genome era. Nature Genetics 2004; 36: S13 - S15.
85. Hilbert P, Lindpainter K, Beckmann JS et al. Chromosomal mapping of two loci
associated with blood pressure regulation in hereditary hypertensive rats. Nature 1991;
353: 521-9.
86. Rigat B, Hubert C, Alhenc-Gelas F, Cambien F, Corvol P, Soubrier F. An
insertion/deletion polymorphism in the angiotensin l - converting enzyme gene

131

accounting for half the variance of serum enzyme levels. J Clin Invest 1990; 86: 13436.
87. Geisterfer AA, Peach MJ, Owens GK. Angiotensin II induces hypertrophy,
not hyperplasia, of cultured rat aortic smooth muscle cells. Circ Res 1988; 62:
749-56.
88. Campbell-Boswell M, Robertson Jr AL Effects of angiotensin II and vassopressin on
human smooth muscle cells in vitro. Exp Mol Pathol 1981; 35: 265-76.
89. Shunnkert H, Hence HW, Holmer SR et al. Association between a deletion polymorphism of the angiotensin- converting enzyme gene and left ventricular hypertrophy. N Engl J Med 1994; 330: 1634-8.
90. Iwai N, Ohmichi N, Nakamura Y. Kinoshita M. DD genotype of the angiotensinconverting enzyme gene is a risk factor for left ventricular hypertrophy. Circulation
1994; 90: 2622-8.
91. Khairallah PA. Action of angiotensin on adrenergic nerve endings: inhibition of
norepinephrine uptake. Fed Proc 1972; 31: 1351-73.
92. Ridker PM, Gaboury CI, Conlin PR. Seely EW, Williams GH, Vaughan DE.
Stimulation of plasminogen activation inhibitor in vivo by infusion of angiotensin II.
Evidence of a potential interaction between the renin- angiotensin system and
fibrinolytic function. Circulation 1993; 87: 1969-73.
93. Cambien F, Poirier O, Lecerf L et al. Deletion polymorphism in the gene for
angiotensin-converting enzyme is a potent risk factor for myocardial infarction. Nature
1992; 359: 641-4.
94. Bohn M, Berge KE, Bakken A, Erikssen J, Berge K. Insertion/deletion [I/D)
polymorphism at the locus for angiotensin I-converting enzyme and myocardial
infarction. Clin Genet 1993; 44: 292-7.
95. Lindpaintner K, Pfeffer MA, Kreutz R et al. A prospective evaluation of an
angiotensin-converting enzyme gene polymorphism and the risk of ischemic heart
disease. N EngI J Med 1995; 332: 706-1 1.
96. Badenhop RF, Wang XL, Wildken DE. Angiotensin-converting enzyme genotype in
children and coronary events in their grandparents. Circulation 1995; 91: 1655-8.
97. Evans AE, Poirier O, Kee F et al. Polymorphisms of the angiotensin-converting
enzyme gene in subjects who die from coronary heart disease. Q J Med 1994; 87: 2114.

132

98. Ruiz J, Blanche H, Cohen N et at. Insertion/deletion polymorphism of the angiotensin-converting enzyme gene is strongly associated with coronary heart disease in
non-insulin-dependent diabetes mellitus. Proc Natl Acad Sci USA 1994; 91: 3662-5.
99. Catto A, Carter AM, Barrett JH et al. Angiotensin-converting enzyme
insertion/deletion polymorphism and cerebrovascular disease. Stroke 1996; 27: 43540.
100.

Aalto-Setala K, Palomaki H, Miettinem H et al. Genetic risk factors and

ischemic cerebrovascular disease: role of common variation of the genes encoding
apolipoproteins and angiotensin-converting enzyme. Ann Med 1998; 30: 224-33.
101.

Duncan JA, Scholey JW, Miller JA.Angiotensin II type 1 receptor gene

polymorphism in humans: physiology and pathophysiology of the genotypes. Curr
Opin Nephrol Hypertens 2001; 10:111-6.
102.

Bonnardeaux A, Davies E, Jeunmaitre X. Angiotensin II type 1 receptor gene

polymorphism in human essential hypertension. Hypertension 1994; 24:63-69.
103.

Wang JG, Staessen JA. Genetic polymorphisms in the renin-angiotensin

system: relevance for susceptibility to cardiovascular disease. European J
Pharmacology 2000;410:289-302.
104.

Wang WYS, Zee RYL, Morris BJ. Association of angiotensin II type I

receptor gene polymorphism with essential hypertension. Clin Genet 1997; 51: 31-4.
105.

Miyamoto Y, Yoshimasa T, Itoh H, Igaki T, Harada M, Yamashita, J et al.

Association of angiotensin II type 1 receptor gene polymorphism with essential
hypertension in Japanese. J. Hypertens 1996; 14 (Suppl. 1): S29.
106.

Takami S, Katsuya T, Rakugi H, Sato N, Nakata Y, Kamitani A et al.

Angiotensin II type 1 receptor gene polymorphism is associated with increase of left
ventricular mass but not with hypertension. Am J Hypertens 1998; 11: 316-21.
107.

Hingorani AD, Jia H, Stevens PA. Renin-angiotensin system gene

polymorphisms influence blood pressure and the response to angiotensin converting
enzyme inhibition. J Hypertens 1995; 13: 1602-1609.
108.

Kainulainen K, Perola M, Terwilliger J. Evidence for involvement of the type 1

angiotensin II receptor locus in essential hypertension. Hypertension 1999, 33:844-849
109.

Dzida G, Sobstyl J, Puzniak A, Golon P, Mosiewicz J, Hanzlik

J.Polymorphism of angiotensin-converting and angiotensin II receptor type 1 genes in
essential hypertension in a Polish population. Med Sci Monit 2001, 7(6):1236-1241.

133

110.

Tiret L, Blanc H, Ruidavets JB. Gene polymorphisms of the rennin-angiotensin

system in relation to hypertension and parenteral history of myocardial infarction and
stroke: the PEGASE study. J Hypertens 1998; 16; 37-44.
111.

Schmidt S, Beige J, Walla-Friedel M. A polymorphism in the gene for the

angiotensin II type 1 receptor is not associated with hypertension. J Hypertens 1997;
15:1385-1388.
112.

Duncan JA, Scholey JW, Miller JA. Angiotensin II type 1 receptor gene

polymorphism in humans: physiology and pathophysiology of the genotypes. Curr
Opin Nephrol Hypertens 10:111-6.2001.
113.

Wang JG, Staessen JA. Genetic polymorphisms in the renin-angiotensin

system: relevance for susceptibility to cardiovascular disease. European J
Pharmacology 410:289-302,2000.
114.

Tiret L, Bonnardeaux A, Poirier O. Synergistic effects of angiotensin-

converting enzyme and angiotensin-II type 1 receptor gene polymorphisms on risk of
myocardial infarction. Lancet 1994; 344:910-13.
115.

Amant C, Hamon M, Bauters C, Richard F, Hlbecque N, McFadden EP et al.

The angiotensin II type 1 receptor gene polymorphism is associated with coronary
artery vasoconstriction. J Am Coll Cardiol 1997; 29:486-490.
116.

van Geel PP, Pinto YM, Voors AA, Buikema H, Oosterga M, Crijns HJGM,

van Gilst WH. Angiotensin II type 1 receptor A1166C gene polymorphism is
associated with an increased response to angiotensin II in human arteries.
Hypertension; 35:717-721, 2000.
117.

ATP III. Executive summary of the third report of the national cholesterol

education program expert panel on detection, evaluation and treatment of high blood
cholesterol in adults. Jama ; 285: 2486-97, 2001.
118.

The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes

Mellitus. Report of the expert committee on the diagnosis and classification of diabetes
mellitus. Diabetes Care 1997: 20(7):1183-97.
119.

World Health Organization (WHO). Physical Status: the use and interpretation

of anthropometry. Geneva, WHO, 1995. (Technical Report Series, 854).
120.

Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment

High Blood Pressure. The sixth report of the Joint National Committee on Prevention,
Detection, Evaluation, and Treatment High Blood Pressure. Arch Intern Med 1997;
157:2413-46.

134

121.

Miller SA, Dykes DD, Polesky HF. A simple salting out procedure for

extracting DNA from human nucleated cells. Nucleic Acids Res 1988; 12: 1215.
122.

Camargo A. Protocolo de seqüenciamento para seqüenciador automático

MeGabace. Instituto Ludwig, 2000. Comunicação pessoal.
123.

Rigat B, Hubert C, Corvol P, Soubrier F. PCR detection of the

insertion/deletion polymorphism of the human angiotensin converting enzyme gene
(DCP1) (dipeptidyl carboxypeptidase 1). Nucleic Acids Res 1992; 20(6): 1433.
124.
Murphy K. A Brief Introduction to Graphical Models and Bayesian Networks,
1998.
Disponível
na
INTERNET
via
http://www.cs.ubc.ca/~murphyk/Bayes/bnintro.html. Acesso em novembro de 2005.

125.

Charniack E. Bayesian networks without tears. AI Magazine 1991; Winter: 50-

62
126.

SES/RJ.

Dados

do

censo

2000.

Disponivel

na

INTERNET

via

http://www.saude.rj.gov.br. Acesso em novembro de 2005.
127.

Monteiro CA, D’A Benício MH, Conde WL, Popkin BM. Shifting obesity

trends in Brazil. Eur J Clin Nutr 2000; 54(4): 342-6.
128.

Coutinho W. Consenso Latino-Americano em obesidade. Disponível na

INTERNET via www.abeso.org.br/consenso.doc. Arquivo consultado em 2005.
129.

Malerbi DA, Franco LJ. Multicentric study of the prevalence of diabetesmelito

and impaired tolerance in urban Brazilian population aged 30-69 yr. Diabetes Care
1992; 15: 1509-16.
130.

Torquato MTCG, Montenegro RM, Viana RAHG et al. Estudo de prevalência

do diabetes melito e intolerância à glicose na população urbana de 30 a 69 anos, no
município de Ribeirão Preto. Arq Brasil Endocrinol Metabol 1999; 43(supl 1): S190.
131.

National Cholesterol Education Program. Second report of the Expert Panel on

Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults(Adult
Treatment Panel II).Circulation 1994; 89: 1329-445.
132.

Forti N, Fukushima J, Gianini SD. Perfil lipídico de indivíduos submetidos à

cinecoronariografia em diferentes regiões do Brasil. Arq Bras Cardiol 1997:68: 33342.

135

133.

Duncan BB, Berger C, Silva ML et al. Níveis séricos de colesterol em amostra

representativa da população adulata de Porto Alegre. Arq Bras Cardiol 1988; 51:38590.
134.

Martins

IS.

Doenças

cardiovasculares

ateroscleróticas,

dislipidemias,

hipertensão, obesidade e diabetes mellitus em população de área metropolitana da
região sudeste do Brasil: II-dislipidemias. Rev Saúde Pública 1996; 30(1): 75-84.
135.

Guimarães AC. Hypertension in Brazil. J Human Hypertens 2002; 16(1): S7-

S10.
136.

Kullur LH. Álcool e doença cardiovascular. Compêndio de Cardiologia

Preventiva:3 1997; American Hearth Association, EPUC: 227-233.
137.

National Heart Institute. Physical activity and cardiovascular health. JAMA

1996; 276(3): 241-6.
138.

Salis LHA. Correlação do polimorfismo do gene do angiotensinogênio M235T,

hipertensão arterial e outros fatores de risco cardiovascular em população brasileira
[Tese de Doutorado]. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2003.
139.

Lopez-Camelo JS, Cabello PH, Dutra MG. A simple model for the estimation of

congenital malformation frequency in racially mixed populations. Brazilian Journal of
Genetics 1996; 19: 659-663.
140.

O’Donnell CJ, Lindpainter K, Larson MG, Rao VS, Ordovas JM, Schaefer EJ,

Myers RH, Levy D. Evidence for association and genetic linkage of the angiotensinconverting enzyme locus with hypertension and blood pressure in men but not women in
the Framingham Heart Study. Circulation 1998; 97: 1766-1772.
141.

Nogueira AR. Correlação entre o polimorfismo D/I do gene da ECA e as

doenças cardiovasculares em uma população pré-definida [Tese de Doutorado]. Rio de
Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2002.
142.

Matsubara M, Suzuki M, Fujiwara T, Kikuya M, Metoki H, Michimata M, Araki

T, Kazama I, Satoh T, Hashimoto J, Hozawa A, Ohkubo T, Tsuji I, Katsuya T, Higaki J,
Ogihara T, Satoh H, Imai Y. Angiotensin-converting enzyme I/D polymorphism and
hypertension: The Ohasama Study. J Hypertens 2002; 20: 1121-1126.

136

143.

O’Donnell CJ, Lindpainter K, Larson MG, Rao VS, Ordovas JM, Schaefer EJ,

Myers RH, Levy D. Evidence for association and genetic linkage of the angiotensinconverting enzyme locus with hypertension and blood pressure in men but not women in
the Framingham Heart Study. Circulation 1998; 97: 1766-1772.

137

ANEXO 1

CENTRO DE PESQUISAS DA PETROBRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
Faculdade de Medicina
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho
Projeto:Marcadores Genéticos e Doenças Cardiovasculares

FICHA DE DADOS
A - IDENTIFICAÇÃO
A 1 - NOME COMPLETO

A 2 MATRICULA
A 3 - RAMAL

A 4 - CHAVE

A-5 – CÓDIGO
A-6 – CÓDIGO

A -7 – HORA DE INÍCIO

A-8 – HORA FINAL

B. INFORMAÇÕES GERAIS

B-1 - DATA DO EXAME

C. DADOS BÁSICOS E SÓCIOS ECONÔMICOS

C-1 - SEXO
1- MASCULINO
C-2 - DATA DE NASCIMENTO

C-3 - IDADE EM ANOS COMPLETOS

2- FEMININO
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C-4 - LOCAL DE NASCIMENTO
ESTADO
PAÍS
C-5 - SITUAÇÃO CONJUGAL
1- CASADO OU AMIGADO
2- SEMPRE FOI SOLTEIRO
3- SEPARADO
4- VIÚVO
C-6 ESCOLARIDADE.
12345678-

ANALFABETO
NUNCA FOI A ESCOLA MAS SABE LER E ESCREVER
PRIMEIRO GRAU INCOMPLETO
PRIMEIRO GRAU COMPLETO
SEGUNDO GRAU INCOMPLETO
SEGUNDO GRAU COMPLETO
TERCEIRO GRAU INCOMPLETO
TERCEIRO GRAU COMPLETO (UNIVERSITÁRIO)

C-6-1- ESPECIALIZAÇÃO
SIM
NÃO
(Latu sensu - curso com no mínimo 360h que exija graduação)
C-6-2- MESTRADO

SIM

C-6-3- DOUTORADO

NÃO
SIM

NÃO

C-7 OCUPAÇÃO PRINCIPAL ( a que está no crachá)

D. HÁBITOS
D-1 FUMO
1.
FUMANTE
2.
NUNCA FUMANTE
3.
EX-FUMANTE

Caso 1 preencha D-1-1 e D-1-2
Caso 2 pule para o item D-2
Caso 3 pule para o item D-1-2

D-1-1 O QUE FUMA E EM QUE QUANTIDADE?
UNIDADES QUE FUMA/ DIA
CIGARRO INDUSTRIAL
CIGARRO FEITO Á MÃO
CHARUTO OU CIGARRILHA
CACHIMBO
D-1-2 COM QUE IDADE COMEÇOU A FUMAR
(ANOS COMPLETOS)?
D-1-3 COM QUE IDADE PAROU DE FUMAR
(ANOS COMPLETOS)?
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D-2 ÁLCOOL
D-2-1 FREQÜÊNCIA DE USO BEBIDAS ALCOÓLICAS
1.
QUATRO VEZES NA SEMANA OU MAIS
2.
DE UMA A TRÊS VEZES NA SEMANA
3.
OCASIONALMENTE (2 A 3 VEZES AO MÊS)
4.
RARAMENTE (MENOS DE 1 VEZ AO MÊS)
5.
PAROU DE BEBER
6.
NUNCA TOMA BEBIDA ALCOÓLICA
E. HISTÓRIA FAMILIAR
E-1 NÚMERO DE IRMÃOS ( vivos ou mortos, consangüíneos)
E-2 NÚMEROS DE FILHOS (biológicos)
E-3 DOENÇAS NA FAMÍLIA
1 - SIM; 2 – NÃO; 3 – NÃO SABE
CASO SIM, MARQUE COM X
DIABETES
PRESSÃO ALTA
ANGINA
INFARTO
ANEURISMA DE AORTA
OUTRAS CARDIOPATIAS
AVC (derrame)
INSUFICIÊNCIA RENAL
DISLIPIDEMIA
CÂNCER
OUTRAS, ESCREVA ABAIXO:

F. HISTÓRIA REPRODUTIVA (SÓ PARA MULHERES)
F-1 TOMA OU JÁ TOMOU ALGUM ANTICONCEPCIONAL ORAL OU INJETÁVEL?
123456-

ESTÁ TOMANDO PÍLULA
ESTÁ TOMANDO INJETÁVEL
TOMAVA PÍLULA
TOMAVA INJETÁVEL
JÁ TOMOU OS DOIS (ORAL E INJETÁVEL)
NUNCA TOMOU NENHUM

F-2 DURANTE QUANTO TEMPO DE SUA VIDA FEZ USO DE ANTICONCEPCIONAL?
1234567-

MENOS DE 1 ANO REGULARMENTE
MENOS DE 1 ANO IRREGULARMENTE
DE 1 A 5 ANOS REGULARMENTE
DE 1 A 5 ANOS IRREGULARMENTE
MAIS DE 5 ANOS REGULARMENTE
MAIS DE 5 ANOS IRREGULARMENTE
NUNCA TOMOU NENHUM
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F-3 GRÁVIDA NO MOMENTO?
1 – SIM
2 - NÃO

F- 4 QUANTAS GESTAÇÕES COM
NASCIDOS VIVOS
NASCIDOS MORTOS
ABORTOS
F-5 COMPLICAÇÕES DA GRAVIDEZ
123-

SIM
NÃO
NÃO LEMBRA

PRESSÃO ALTA
FALTA DE AR
INCHAÇÃO
DESMAIOS
CONVULSÕES
G. DROGAS
G-1 USO ATUAL DE MEDICAÇÃO ANTI-HIPERTENSIVA
1=SIM
2=NÃO
G-2 DROGA ANTI-HIPERTENSIVA
NOME

DOSE DÍARIA

G-2-1
G-2-2
G-2-3
G-2-4
G-2-5

G-3 OUTRAS DROGAS
NOME
G-3-1
G-3-2
G-3-3
G-3-4
G-3-5
G-3-6
G-3-7
G-3-8
G-3-9
G-3-10

DOSE DIÁRIA

H. DADOS CONSTITUCIONAIS
H-1 PESO EM QUILOS
H-2 ALTURA EM CENTÍMETROS
H-3 IMC
H-4 PRESSÃO ARTERIAL
H-4-1 SISTÓLICA
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H-4-2 DIASTÓLICA

H-5 FREQÜÊNCIA CARDÍACA
H-6 CINTURA

H-7 QUADRIL
I. HISTÓRIA PATOLÓGICA PREGRESSA
( a ser preenchida pela pesquisadora e revisores)
DIAGNÓSTICOS (D) E PROCEDIMENTOS (P)
I-1

CID -

I-2

CID -

I-3

CID -

I-4

CID -

I-5

CID -

I-6

CID -

I-7

CID -

I-8

CID -

I-9

CID -

J. COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À HIPERTENSÃO ARTERIAL
0=AUSENTE

1=PRESENTE

9=SEM MENÇÃO

J-1 HVE
J-2 DILATAÇÃO DE VE
0=AUSÊNCIA DE DOR; 2=ANGINA ATÍPICA ; 4=ANGINA INSTÁVEL
1=ANGINA TÍPICA; 3=DOR NÃO ANGINOSA; 5=SEM MENÇÃO
J-3 ANGINA DE PEITO
J-3-1 CLASSE FUNCIONAL DE ANGINA DE PEITO
1.0=NÃO CAUSA LIMITAÇÃO
2.0=LIMITAÇÃO LEVE
3.0=LIMITAÇÃO ACENTUADA
4.1=ANGINA INSTÁVEL SOLUCIONADA COM TERAPIA ORAL
4.2=ANGINA INSTÁVEL PARCIALMENTE SOLUCIONADA COM TERAPIA ORAL
4.3=ANGINA INSTÁVEL QUE REQUER CUIDADOS AGUDOS
9.9=SEM MENÇÃO OU NÃO SE APLICA
J-4 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO
1=PRESENTE
2=PROVÁVEL

0=AUSENTE
9=SEM DADOS

J-4-1 DATA PROVÁVEL DO ÚLTIMO INFARTO
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J-4-2 INFARTO PELO ECG
1=PRESENTE
2=PROVÁVEL

0=AUSENTE
9=SEM DADOS

J-4-3 INFARTO POR ENZIMA SÉRICA
1=PRESENTE
2=PROVÁVEL

0=AUSENTE
9=SEM DADOS

J-4-4 INFARTO POR DOR RETROESTERNAL
1=PRESENTE
2=PROVÁVEL

0=AUSENTE
9= SEM DADOS

J-5 INSUFICIÊNCIA VENTRICULAR ESQUERDA

0 = IVE AUSENTE
1= IVE PRESENTE

2 =IVE PROVAVELMENTE PRESENTE
9 = SEM MENÇÃO OU NÃO SE APLICA

AMNESE
AME FÍSICO
ASSE FUNCIONAL DE IVE

J-6 INSUFICIÊNCIA VENTRICULAR DIREITA
0=AUSENTE
1= PRESENTE
9=SEM MENÇÃO OU NÃO SE APLICA
J-7 ANEURISMA DE AORTA
0=AUSENTE
1=PRESENTE

2=PROVAVELMENTE PRESENTE
9=SEM MENÇÃO OU NÃO SE APLICA

J-8 INSUFICIÊNCIA VASCULAR PERIFÉRICA
0=AUSENTE
1=PRESENTE

9=SEM MENÇÃO OU NÃO SE APLICA

J-8-1.CLAUDICAÇÃO INTERMINENTE
0=AUSENTE
2=PRESENTE GRAVE

1=PRESENTE LEVE
3=DOR ISQUÊMICA EM REPOUSO

J-8-2. ATEROSCLEROSE OBLITERANTE PERIFÉRICA
0=AUSENTE 2=PROVAVELMENTE PRESENTE 4=DUVIDOSO
1=PROVAVELMENTE AUSENTE 3=PRESENTE 9= SEM DADOS
J-9 ATAQUE ISQUÊMICO TRANSITÓRIO
0=AUSENTE
1=PRESENTE

9= SEM DADOS

J-9-1 AIT DO SISTEMA DE CARÓTIDA ESQUERDA
0=AUSENTE
1=PRESENTE

9=SEM DADOS
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J-9-2 AIT DO SISTEMA DE CARÓTIDA DIREITA
0=AUSENTE

9= SEM DADOS

1=PRESENTE

J-9-3 AIT DO SISTEMA VERTEBRO-BASILIAR
0=AUSENTE

9=SEM DADOS

1=PRESENTE

J-10 AVC OU AVE
0=AUSENTE

1= PRESENTE

9= SEM DADOS

J-11 RETINOPATIA (CLASSIFICAÇÃO DE K.WEGNER)
J-12 INSUFICIÊNCIA RENAL
0 =AUSENTE

1 =PRESENTE

9 =SEM DADOS
L. EXAMES COMPLEMENTARES

L.1HEMÁCIAS TOTAIS(x10)
DATA

VALOR

L.2 HEMATÓCRITO(xx,x%)
DATA

VALOR

L-3 HEMOGLOBINA (EM GRAMAS%)

DATA

VALOR

L.4 GLICEMIA (EM MILIGRAMAS%)
DATA

VALOR

L.5 CREATININA(EM MILIGRAMAS%)
DATA

VALOR

L.6 ÁCIDO ÚRICO (EM MILIGRAMAS%)
DATA

VALOR

L.7 COLESTEROL TOTAL (EM MILIGRAMAS%)
DATA

L.8 COLESTEROL HDL
DATA

VALOR

VALOR

L.9 COLESTEROL LDL
DATA

VALOR
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L.10 TRIGLICERÍDEOS
DATA

VALOR

L.11 SÓDIO (em mEq/1)
DATA

VALOR

L.12 POTÁSSIO(em mEq/1)
DATA

VALOR

DATA

VALOR

L.13 PCR

L.14 ALDOSTERONA
DATA

VALOR

L.15 INSULINA
DATA

VALOR

L.16 EAS
DATA
L-16-1 PROTEINÚRIA
0=NEGATIVA
1=+
2=++

3=+++
4=++++
9= SEM MENÇÃO

DATA

VALOR

L.16-2 OUTROS ELEMENTOS ANORMAIS
0=TODOS NEGATIVOS
1=QUALQUER UM POSITIVO.QUAL?
9=SEM MENÇÃO OU NÃO REALIZADO

DATA
OPÇÃO

L-16-3 HEMACIAS
0=NEGATIVO
1=1 HEMÁCIA
2=2 HEMÁCIA
3=3 HEMÁCIA
4=4 HEMÁCIA
DATA

5=5 HEMÁCIA
6=6 HEMÁCIA
7=7 HEMÁCIA
8= MAIS DE 8 OU INCONTÁVEIS
9= SEM MENÇÃO
OPÇÃO
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L.16-4 LEUCÓCITOS
0=NEGATIVO
1=1 LEUCÓCITO
2=2 LEUCÓCITOS
DATA

OPÇÃO

L.16-5 CILINDROS
0= NEGATIVOS
1= PRESENTE QUAL?
2= AUSENTE
9= SEM MENÇÃO OU NÃO REALIZADO
DATA

OPÇÃO

DE L-17 a L-25 UTILIZAR OS SEGUINTES CÓDIGOS:
1= REALIZADO
9= SEM MENÇÃO OU NÃO REALIZADO
L-17 ECG (6 MESES)
L-18 RADIOGRAFIA DE TÓRAX (6 MESES)
L-19 ECOCARDIOGRAMA ( 6 MESES)

L-20 PROVA DE ESFORÇO (6 MESES)
L-21 CATETERISMO CARDÍACO (6 MESES)
L-22 CINTIGRAFIA CARDÍACA (6 MESES)
L-23 FUNDOSCOPIA (2 MESES)
L-24 ARTERIOGRAFIA (6 MESES)
QUAL?
L-25 TOMOGRAFIA OU RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA(6 MESES)
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ANEXO 2
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu,------------------------------------------------------------------------------------------------------, fui
esclarecido sobre o projeto de Pesquisa da Dra. Maria de Fátima Duarte Matos, doutoranda
em Cardiologia , pela UFRJ.
Fui informado que a minha participação era livre e que poderia discordar em fazer qualquer
exame ou responder a qualquer questionário.
Fui esclarecido , ainda, que o estudo consta de um questionário sobre a minha saúde e história
de saúde dos meus familiares diretos, exame físico, exames laboratoriais de sangue, para dosar
glicose ( açúcar), colesterol, triglicerídeos, colesterol HDL e LDL, ácido úrico, uréia,
creatinina, hemograma, sódio, potássio, insulina, aldosterona e exame de urina. Além disso, o
estudo visa tentar estabelecer o quanto a minha herança genética ( as características que herdei
de minha mãe e meu pai) influi na possibilidade de eu ter alguma doença cardiovascular. Para
que isto possa ser estudado, parte do sangue colhido para os outros exames será encaminhado
ao laboratório de Biofísica da UFRJ, para pesquisa dos marcadores genéticos. Os resultados
destes exames como os dados do questionário serão usados para realização deste estudo,
sendo garantido sigilo destas informações. Além disso, a Dra. Maria de Fátima estará a
disposição durante a semana de 7:00 às 13:00 horas, para qualquer informação referente ao
estudo, no ambulatório médico do Centro de Pesquisas da Petrobras ( CENPES ) ou pelo
telefone 38656999 .
Por estar completamente esclarecido sobre o projeto, sabendo inclusive que os novos
conhecimentos derivados deste estudo, que obrigatoriamente serão publicados, poderão ajudar
a população geral mas, talvez, não ao meu tratamento, decidi livremente consentir na minha
participação neste trabalho, podendo a qualquer momento voltar atrás de minha decisão sem
sofrer nenhuma penalidade .

Rio de Janeiro,

de

2003.

