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RESUMO 

 

O tratamento e o controle da hipertensão arterial (HA) são essenciais para reduzir a 

morbimortalidade das doenças cardiovasculares. Enquanto polimorfismos de 

nucleotídeo único (SNPs) nos genes adiponectina (ADIPOQ) e óxido nítrico sintase 

endotelial (NOS3) têm sido associados a distúrbios cardiovasculares, a contribuição 

desses SNPs para o controle e níveis de pressão arterial (PA) em hipertensos com 

adesão à terapia ainda não está claro. Particularmente, não há estudos testando os 

efeitos dos polimorfismos da ADIPOQ no controle da pressão arterial. Neste sentido, 

o objetivo deste estudo foi avaliar se os genótipos, haplótipos e a interação entre os 

SNPs dos genes NOS3 (rs3918226 e rs1799983) e ADIPOQ (rs266729 e rs1501299) 

afetam o controle e os níveis de PA em hipertensos em tratamento com anti-

hipertensivos. Foram recrutados, em um estudo transversal de fevereiro a setembro 

de 2021, 196 hipertensos adeptos a terapia onde a média das três últimas medidas 

de PA obtida dos prontuários foi usada para agrupá-los em: HA controlada (PA <140 

/ 90mmHg) e HA não controlada (PA ≥ 140 / 90mmHg). Amostras de sangue venoso 

foram coletadas destes indivíduos e os genótipos foram determinados pelo ensaio de 

discriminação de alelos Taqman®. As frequências dos haplótipos foram estimadas 

usando o programa haplo.stats. Análises de regressão logística múltipla e regressão 

linear múltipla foram realizadas ajustando para etnia, dislipidemia, obesidade, 

doenças cardiovasculares e níveis de ácido úrico. Todos os SNPs apresentaram 

equilíbrio de Hardy-Weinberg. O genótipo CG para o polimorfismo rs266729 do gene 

ADIPOQ apresentou associação com a HA não controlada e com maiores níveis de 

pressão arterial sistólica (PAS) e média (PAM) (P<0,05). Além disso, o haplótipo GT 

dos polimorfismos rs266729 e rs1501299 do ADIPOQ foi associado a HA não 

controlada e a maiores níveis de pressão arterial diastólica (PAD) e PAM em 

comparação com o haplótipo CT. Não foram observados efeitos dos genótipos ou 

haplótipos dos SNPs do gene NOS3 nem a interação com SNPs do gene ADIPOQ no 

controle da PA em hipertensos em tratamento. Os resultados deste trabalho sugerem 

que polimorfismos no gene ADIPOQ influenciam o controle da HA e níveis pressóricos 

de hipertensos em tratamento, surgindo como potencial marcador para resposta a 

terapia anti-hipertensiva. 

 

Palavras chave: óxido nítrico, NOS3, ADIPOQ, farmacogenética, anti-hipertensivos. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The treatment and control of arterial hypertension (AH) are essential to reduce 

morbidity and mortality from cardiovascular diseases. While single nucleotide 

polymorphisms (SNPs) in the adiponectin (ADIPOQ) and endothelial nitric oxide 

synthase (NOS3) genes have been associated with cardiovascular disorders, the 

contribution of these SNPs to the control and levels of blood pressure (BP) in 

hypertensive individuals with adherence to therapy is still unclear. In particular, there 

are no studies testing the effects of ADIPOQ polymorphisms on blood pressure control. 

In this sense, the objective of this study was to evaluate whether the genotypes, 

haplotypes and the interaction between the SNPs of the NOS3 (rs3918226 and 

rs1799983) and ADIPOQ (rs266729 and rs1501299) genes affect the control and 

levels of BP in hypertensive patients on anti-hypertensive treatment. In a cross-

sectional study from February to September 2021, 196 hypertensive patients adhering 

to medication were recruited, where the mean of the last three BP measurements 

obtained from the medical records was used to group them into: controlled AH (BP 

<140 / 90mmHg) and AH uncontrolled (BP ≥ 140 / 90mmHg). Venous blood samples 

were collected from these individuals and genotypes were determined by the 

Taqman® allele discrimination assay. Haplotype frequencies were estimated using the 

haplo.stats program. Multiple logistic regression and multiple linear regression 

analyzes were performed adjusting for ethnicity, dyslipidemia, obesity, cardiovascular 

disease, and uric acid levels. All SNPs showed Hardy-Weinberg equilibrium. The CG 

genotype for the ADIPOQ gene rs266729 polymorphism was associated with 

uncontrolled AH and with higher levels of systolic (SBP) and mean (MAP) blood 

pressure (P<0.05). Furthermore, the GT haplotype of ADIPOQ rs266729 and 

rs1501299 polymorphisms was associated with uncontrolled AH and higher levels of 

diastolic blood pressure (DBP) and MAP compared to the CT haplotype. No effects of 

genotypes or haplotypes of SNPs from the NOS3 gene or interaction with SNPs from 

the ADIPOQ gene were observed in the control of BP in hypertensive patients 

undergoing treatment. The results of this work suggest that polymorphisms in the 

ADIPOQ gene influence the control of AH and blood pressure levels in hypertensive 

patients undergoing treatment, emerging as a potential marker for response to 

antihypertensive therapy. 

 

Keywords: nitric oxide, NOS3, ADIPOQ, pharmacogenetics, antihypertensives.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares (DCVs) constituem uma das principais causas de 

morte no país e no mundo (WHO, 2021). Em 2019, cerca de 364 mil mortes foram 

atribuídas às doenças do aparelho circulatório no Brasil, sendo a insuficiência renal 

crônica (IRC), infarto agudo do miocárdio (IAM) e acidente vascular encefálico (AVE), 

as causas mais comuns (DATASUS, 2019). A hipertensão arterial (HA) é o principal 

fator de risco, contribuindo direta e indiretamente nesses óbitos (RIBEIRO et al., 

2016). Portanto, o tratamento e o controle adequados da HA são essenciais para 

reduzir a morbidade e mortalidade das doenças cardiovasculares 

A proporção de indivíduos que respondem positivamente aos anti-hipertensivos 

usados é, em média, apenas cerca de 50% (SPEAR; HEATH-CHIOZZI; HUFF, 2001), 

o que implica que o restante da população de hipertensos não está recebendo o 

tratamento adequado ou está sofrendo de atrasos terapêuticos significativos por 

mudar de um fármaco para outro até que um benefício clínico apreciável seja 

alcançado. Muitos são os motivos relacionados a esse quadro, e podem-se destacar: 

a não adesão ao tratamento, doenças e condições relacionadas (alcoolismo e 

tabagismo, obesidade, resistência à insulina, apneia do sono e dieta rica em sal) e 

interações farmacológicas (MANCIA et al., 2017). 

Os efeitos dessa resposta farmacológica também são associados às variações 

genéticas comuns no genoma humano (INIESTA et al., 2019). Além dos fatores 

demográficos, como idade, sexo e etnia serem considerados fatores importantes de 

responsividade a fármacos anti-hipertensivos (CLEMMER; PRUETT; LIRETTE, 

2020), as variantes genéticas, como os polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs), 

são avaliadas como marcadores prognósticos alternativos.  

Existem polimorfismos em genes que codificam enzimas metabolizadoras do 

citocromo P450 (CYP) que afetam a resposta aos fármacos, alterando, 

principalmente, a farmacocinética. E variantes em genes que codificam proteínas que 

estão envolvidas direta ou indiretamente no mecanismo de ação do fármaco podem 

afetar a farmacodinâmica, portanto, alterar a resposta ao fármaco (PICARD et al., 

2016). Neste sentido, polimorfismos no gene que codifica a óxido nítrico sintase 

endotelial (NOS3) poderiam explicar diferentes níveis de atividade desta enzima e, 

possivelmente, variações na resposta farmacológica, em particular, aos inibidores da 
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Enzima Conversora de Angiotensina (iECA) que podem aumentar a biodisponibilidade 

de óxido nítrico (NO) (LUIZON; PEREIRA; TANUS-SANTOS, 2018).  

A NOS3 é uma das principais enzimas responsáveis pela produção do NO. O 

NO é uma molécula gasosa e lipofílica produzida por uma família de isoenzimas 

expressas em uma grande variedade de células de mamíferos, como as células 

endoteliais (MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991). Devido às suas propriedades 

vasodilatadoras, o NO é um dos principais fatores de controle da tensão vascular, 

regulando a resistência periférica e a pressão arterial (PA) (WALFORD; LOSCALZO, 

2003).  

A formação de NO também é estimulada pela adiponectina, uma adipocina que 

apresenta efeitos protetores cardiovasculares atribuídos à sua capacidade em inibir: 

(1) a proliferação de células musculares lisas, (2) a adesão de monócitos a células 

endoteliais e (3) o acúmulo de lipídeos nos macrófagos (CHOI; DOSS; KIM, 2020). 

Portanto, variações genéticas que interferem na função da adiponectina podem, 

consequentemente, ter um papel na fisiopatologia da HA. A hipoadiponectinemia está 

intimamente associada ao comprometimento da vasodilatação dependente do 

endotélio em indivíduos normais e indivíduos com HA e diabetes mellitus tipo 2 (DM2), 

devido à interação desta molécula nos receptores de células endoteliais, tornando-se 

relevante para avaliar a resposta aos anti-hipertensivos (FAN et al., 2017; KIM et al., 

2013; ZHU et al., 2010). 

 Poucos estudos analisaram a resposta aos anti-hipertensivos em indivíduos 

com polimorfismos genéticos nos genes ADIPOQ e NOS3. Além disso, não há 

estudos que investiguem a interação dos polimorfismos dos genes NOS3 e ADIPOQ 

em resposta a fármacos anti-hipertensivos. Portanto, é necessário realizar estudos 

epidemiológicos e farmacogenéticos para detectar com antecedência as 

características individuais, o que forneceria informações importantes para o 

direcionamento da prescrição de medicamentos, ampliando assim as chances de uma 

melhor resposta ao tratamento farmacológico.  

  



15 
 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 HIPERTENSÃO ARTERIAL E DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

 

2.1.1 Definição e critérios clínicos 

 

A HA é uma doença crônica não transmissível (DCNT), multifatorial que 

depende de fatores genéticos, ambientais e sociais, caracterizada por pressão arterial 

sistólica (PAS) igual ou superior a 140 mmHg e / ou pressão arterial diastólica (PAD) 

igual ou superior a 90 mmHg (JAMES et al., 2014). A manutenção dos níveis de 

pressão arterial fisiológica envolve a interação de vários componentes do complexo 

neuro-humoral, que inclui o sistema renina-angiotensina-aldosterona, peptídeos 

natriuréticos, o endotélio, o sistema nervoso simpático e o sistema imunológico 

(BARROSO et al., 2021). 

A HA geralmente está associada a distúrbios metabólicos, alterações 

funcionais e/ou estruturais em órgãos-alvo e é exacerbada por fatores de risco como 

dislipidemia, obesidade abdominal, tolerância diminuída à glicose e diabetes mellitus 

tipo 2 (DM2). Também foram observadas associações independentes de HA com 

eventos como morte súbita, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, 

insuficiência cardíaca, doença arterial periférica e doença renal crônica. Os principais 

fatores de risco a serem considerados ao avaliar a HA são idade, sexo, etnia, ingestão 

de sal, alcoolismo, tabagismo, fatores socioeconômicos e genéticos (MUNROE; 

BARNES; CAULFIELD, 2013). 

De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, recomenda-se 

que a HA seja diagnosticada quando a PAS de uma pessoa no consultório ou clínica 

for ≥140 mmHg e / ou sua PAD for ≥90 mmHg após aferições repetidas. O diagnóstico 

não deve ser feito em uma única visita ao consultório. Normalmente, são necessárias 

2–3 visitas ao consultório em intervalos de 1–4 semanas (dependendo do nível de PA) 

para confirmar o diagnóstico de HA. O diagnóstico pode ser feito em uma única visita, 

se a PA for ≥180 / 110 mmHg e houver evidência de doenças cardiovasculares (DCV). 

A aferição da PA no consultório ou clínica é a base mais comum utilizada para o 

diagnóstico e acompanhamento da HA (BARROSO et al., 2021). 
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A HA é uma doença do sistema cardiovascular sendo importante fator de risco 

para doença cardíaca coronária, insuficiência cardíaca congestiva, AVE, IRC, 

disfunção renal e problemas oculares (ZHOU et al., 2021a). A HA está associada a 

70% dos AVE e 60,5% das doenças renais (MCMANUS; LIEBESKIND, 2016; PUGH; 

GALLACHER; DHAUN, 2019). Portanto, uma vez identificada a HA, os indivíduos 

devem receber o tratamento adequado e serem monitorados quanto à pressão arterial 

em intervalos regulares, a fim de saber se a pressão arterial está controlada para 

tomar as medidas necessárias. De forma geral, deve-se reduzir a PA visando alcançar 

valores menores que 140/90 mmHg e não inferiores a 120/70 mmHg. Nos indivíduos 

mais jovens e sem fatores de risco, podem-se alcançar metas mais baixas com valores 

inferiores a 130/80 mmHg (BARROSO et al., 2021). 

 

2.1.2 Epidemiologia da HA na população geral e no Brasil 

 

Em 2015, 8,5 milhões de mortes foram associadas à HA, 88% das quais em 

países de baixa e média renda (ZHOU et al., 2021a). Foram observados 1.314.103 

óbitos no Brasil em 2019, sendo 27,7% por doenças cardiovasculares. A HA está 

associada a 45% dessas mortes por doenças cardiovasculares (DATASUS, 2019). A 

Organização Mundial da Saúde (OMS), em seu último Plano Global para a Prevenção 

e Controle de Doenças Não Transmissíveis (2013-2020), visa reduzir, entre outras 

coisas, 25% da mortalidade prematura por doenças cardiovasculares, além do câncer 

e DM2, até 2025 (WHO, 2013). 

O número de indivíduos hipertensos com idades entre 30-79 dobrou de 1990 a 

2019, de 331 milhões de mulheres e 317 milhões de homens em 1990 para 626 

milhões de mulheres e 652 milhões de homens em 2019. A prevalência global de HA 

foi de 32% em mulheres e 34% em homens, semelhante aos níveis de 1990 de 32% 

nas mulheres e 32% nos homens (ZHOU et al., 2021b). A doença atingiu cerca de 

30% da população no Brasil em 2016 (MALTA et al., 2016). Segundo a Pesquisa 

Nacional de Saúde (IBGE) de 2019, 23,9% dos adultos brasileiros autorrelataram HA, 

o que corresponde a 38,1 milhões de pessoas. Observou-se uma maior proporção de 

mulheres que referiram diagnóstico médico de HA (26,4%), relativamente aos homens 

(21,1%). A proporção de hipertensos aumenta com a idade. Por cor ou raça, 25,8% 

das pessoas autodeclaradas pretas referiram diagnóstico de HA, proporção 
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estatisticamente equivalente à encontrada para pessoas de cor branca (24,4%), no 

entanto, maior que a encontrada para pessoas de cor parda (22,9%) (IBGE, 2019). 

A adequada prevenção e o controle da HA são desafios para a saúde pública, 

porém, encontrar estratégias para controlar a PA é um problema global. Além disso, 

o nível de conscientização da população em geral sobre a HA é fraco (EVERETT; 

ZAJACOVA, 2015). O percentual de conhecimento acerca de ser portador de HA varia 

bastante de acordo com a região estudada. Na região centro-oeste e sudeste do Brasil 

cerca de 70% dos hipertensos estão cientes do diagnóstico. Já a quantidade de 

hipertensos que aderiram ao tratamento da HA varia entre 50 e 70% e a proporção de 

hipertensos com controle pressórico foi cerca de 50% (DE SOUZA et al., 2014; 

MENEZES; PORTES; SILVA, 2020). Noutras regiões as taxas de conhecimento (22 a 

77%), tratamento (11,4 a 77,5%) e controle (10,1 a 35,5%) da PA variaram bastante 

(SCALA; MAGALHÃES, 2015). 

Embora existam muitos tratamentos disponíveis para a HA, foi relatado que, 

mesmo em países desenvolvidos, o controle pressórico dos hipertensos é 

relativamente baixo. O controle insuficiente da PA, uma das principais causas do 

aumento da mortalidade, varia com as condições socioeconômicas, atingindo 28,4% 

nos países mais desenvolvidos e apenas 7,7% nos menos desenvolvidos (MILLS et 

al., 2016).  

 

2.1.3 Epidemiologia da HA na população específica do estudo  

 

A HA é mais comum em pessoas pretas, assim como a mortalidade por DCV 

(LOTUFO, 2015). No Brasil, a prevalência de doenças crônicas, incluindo doenças 

cardiovasculares e fatores de risco presentes nos grupos vulneráveis, também é 

amparada por desigualdades sociais (TELLES, 2014; TRAVASSOS et al., 2011). 

Algumas regiões e municípios do Brasil possuem maior prevalência da doença 

e quando analisada a história de muitos desses locais com maior prevalência da HA, 

por exemplo, nota-se que estes sofreram maior influência com o processo de 

colonização, como a cidade de Ouro Preto. A colonização de Ouro Preto começou no 

final do século XVII com a descoberta do ouro, o que permitiu aos três principais 

grupos ancestrais (africanos, ameríndios e europeus) se instalarem na população 

(BOHRER, 2011). 
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O estudo "Corações de Ouro Preto" de 2001 realizado com a população urbana 

de Ouro Preto (>15 anos) mostrou que os fatores de risco cardiovasculares clássicos, 

como HA (37,7%), dislipidemia (24,9%) e obesidade (10,1%) apresentaram alta 

prevalência (FERREIRA, 2004). Estudos de Ferreira (2004) e Freitas (2007) 

realizados com a população urbana de Ouro Preto, e o estudo de Batista (2019) feito 

com as populações distritais de Ouro Preto apresentaram prevalência de HA cerca de 

40%, bem maior que o esperado pela média (25%) do estado de Minas Gerais 

(MALTA et al., 2016).  

Em outro estudo transversal realizado para avaliar indivíduos de Ouro Preto 

quanto à terapêutica farmacológica e a associação de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares, foi observado que apenas 20,3% dos hipertensos em tratamento 

apresentaram bom controle pressórico (MELO NETO, 2006). 

 

2.1.4 Tratamento não medicamentoso e medicamentoso da HA 

 

Escolhas de estilo de vida saudável podem prevenir ou retardar o aparecimento 

da HA e podem reduzir o risco cardiovascular. As mudanças no estilo de vida também 

são a primeira linha do tratamento anti-hipertensivo, e também podem aumentar o 

efeito da terapia medicamentosa (PIEPOLI et al., 2016). Quando o indivíduo não 

apresenta risco cardiovascular, recomenda-se o início da terapia não medicamentosa 

e o monitoramento da pressão por até 6 meses e, se a pressão atingir a meta, deve-

se iniciar a terapia medicamentosa (BARROSO et al., 2021). 

As mudanças no estilo de vida devem incluir a redução do sal tanto na 

preparação dos alimentos, assim como no consumo de alimentos com alto teor de sal 

como o fast food, pois há fortes evidências de uma relação entre a alta ingestão de 

sal e o aumento da PA (HE; LI; MACGREGOR, 2013). Portanto, deve-se manter uma 

dieta saudável rica em grãos integrais, frutas, vegetais, gorduras poli-insaturadas e 

laticínios, e reduzir os alimentos ricos em açúcar, gorduras saturadas e gorduras trans 

e aumentar a ingestão de vegetais ricos em nitrato que podem reduzir a pressão 

arterial, como folhas verdes e beterraba (GAY et al., 2016). Outros alimentos e 

nutrientes benéficos incluem aqueles ricos em magnésio, cálcio e potássio, como 

abacate, nozes, sementes, feijão e tofu (CICERO et al., 2019). Recomenda-se 

consumir bebidas saudáveis e reduzir a ingestão de café, chá verde e chá preto. 
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Bebidas que podem ser benéficas incluem chá de hibisco, suco de romã, suco de 

beterraba e cacau (XIE et al., 2018). 

O controle do peso corporal é indicado para evitar a obesidade. Particularmente 

a obesidade abdominal deve ser controlada (HALL et al., 2019). Pontos de corte 

específicos para a etnia, índice de massa corpórea (IMC) e circunferência da cintura 

podem ser usados (ASHWELL; GUNN; GIBSON, 2012). Para controlar a obesidade, 

a prática regular de exercícios físicos é recomendada. Além disso, pesquisas sugerem 

que exercícios aeróbicos e de resistência regulares podem ser benéficos para prevenir 

e tratar a HA. Atividade aeróbica de intensidade moderada (caminhada, corrida, 

ciclismo, ioga ou natação) por 30 minutos, 5 a 7 dias por semana ou treinamento de 

força também pode ajudar a baixar a pressão arterial (CASONATTO et al., 2016; 

CORNELISSEN; SMART, 2013; COSTA et al., 2018). 

No que diz respeito ao consumo de tabaco, o tabagismo continua a ser um dos 

principais fatores de risco cardiovascular e neoplasias, e o consumo permanece 

particularmente elevado em alguns países. Fumar tem danos potenciais 

consideráveis, como processos ateroscleróticos acelerados e aumentos temporários 

da PA (BHATNAGAR et al., 2019; PIPER et al., 2014; YAN et al., 2017). Quanto ao 

álcool, recomenda-se o consumo moderado, pois existe uma relação linear positiva 

entre ingestão de álcool, pressão arterial, prevalência de HA e risco de doença 

cardiovascular. A ingestão diária máxima recomendada de álcool é de 2 doses para 

homens e 1,5 doses para mulheres (10g de álcool/bebida) (ROERECKE et al., 2017). 

Os tratamentos não farmacológicos podem prevenir ou retardar o aparecimento 

da HA, entretanto, a maioria dos hipertensos necessita de tratamento além de 

mudanças no estilo de vida para atingir as metas de pressão arterial. Reduções 

significativas na pressão arterial com o uso de um dos cinco principais medicamentos 

anti-hipertensivos foram associadas a diminuição de desfechos cardiovasculares 

fatais e não fatais (BARROSO et al., 2021). 

O tratamento medicamentoso pode ser iniciado com um único fármaco ou uma 

combinação de medicamentos. Para indivíduos com baixo risco cardiovascular para 

HA estágio 1 ou alto risco cardiovascular para PA 130-139/85-89 mmHg ou em 

indivíduos idosos e/ou frágeis recomenda-se a monoterapia como a estratégia anti-

hipertensiva inicial. Nesses indivíduos, as reduções de pressão arterial necessárias 

são pequenas ou devem ser graduais para evitar eventos adversos. Na monoterapia 
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inicial, os anti-hipertensivos de escolha para o controle da pressão arterial são: IECA, 

Diuréticos (DIU), Bloqueadores de Canais de Cálcio (BCC) e Bloqueadores de 

Receptores da Angiotensina (BRA) (AGODOA et al., 2015; BARROSO et al., 2021; 

MANCIA et al., 2019).  

Entretanto, as combinações farmacológicas são a estratégia de tratamento com 

maior benefício para a maioria dos hipertensos, independentemente do estágio da HA 

e do risco cardiovascular associado. O tratamento pode ser iniciado com combinação 

dupla de medicamentos com diferentes mecanismos de ação, exceto a associação de 

DIU tiazídico com DIU poupador de potássio. A combinação dupla mais comum é a 

associação de IECA ou BRA com BCC ou DIU. Se as metas de pressão arterial não 

forem atingidas, podem ser indicados ajustes de dose e/ou combinações triplas de 

medicamentos. Subsequentemente, mais medicamentos podem ser adicionados até 

que o controle da pressão arterial seja alcançado (BARROSO et al., 2021; MANCIA 

et al., 2019). 

A justificativa para a associação medicamentosa baseia-se no aumento do 

efeito anti-hipertensivo ao atuar em diferentes mecanismos fisiopatológicos por meio 

de sinergia e ativação de mecanismos contrarregulatórios. Além disso, combinações 

de drogas podem potencialmente reduzir a ocorrência de efeitos colaterais, seja pelo 

uso de doses menores de cada droga envolvida na combinação, ou pela capacidade 

de uma droga de antagonizar os efeitos colaterais de outra droga. Outros aspectos de 

interesse são a melhor adesão ao tratamento e a redução da inércia terapêutica. As 

combinações de uma dose fixa e única são preferidas, pois estão associadas a uma 

melhor adesão ao tratamento e, portanto, a melhores resultados clínicos (BARROSO 

et al., 2021; YUGAR-TOLEDO et al., 2020).  
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2.2 VARIABILIDADE NO CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL 

 

2.2.1 Manutenção da pressão arterial 

 

Sabe-se que a HA é uma doença multifatorial que envolve fatores genéticos, 

ambientais e psicológicos (GUYENET, 2006). Fatores não genéticos (ambientais e 

psicológicos), incluindo idade, estresse, dieta rica em sal, obesidade, dislipidemia, 

resistência à insulina, sedentarismo, tabagismo e consumo excessivo de álcool são 

os principais contribuintes para a doença (ELLIOTT et al., 1996; SINGH et al., 2012). 

Fatores genéticos sugerem que a HA é uma doença poligênica com múltiplos genes 

envolvidos em sua expressão fisiopatológica (MENNI et al., 2013; MILLS et al., 2016; 

PADMANABHAN; NEWTON-CHEH; DOMINICZAK, 2012). Alguns polimorfismos em 

determinados genes podem estar associados ao controle da pressão arterial, 

resultando em quadros hipertensivos (MUNROE; BARNES; CAULFIELD, 2013). 

Embora vários fatores possam contribuir para a HA, o organismo possui 

diversos mecanismos pelos quais a pressão arterial pode ser regulada para que 

permaneça dentro dos limites normais sem consequências graves para o organismo. 

Dessa forma, diferentes mecanismos fisiológicos, bem como algumas substâncias 

que interagem de forma complexa, como a angiotensina II e o NO, estão envolvidos 

na manutenção da pressão arterial, na regulação do diâmetro e reatividade dos vasos 

sanguíneos e na distribuição de fluidos, dentro e fora, dos vasos sanguíneos 

(IRIGOYEN; CONSOLIM-COLOMBO; KRIEGER, 2001; MARTELLI; GUAÇU; 

RESUMO, 2013). 

Nesse sentido, as células endoteliais têm recebido atenção especial, pois 

podem produzir e secretar uma variedade de substâncias, que atuam diretamente no 

controle da tensão vascular, na regulação vasomotora e da permeabilidade vascular 

e, com isso, na regulação dos níveis pressóricos (KONUKOGLU; UZUN, 2016). 

Dentre essas substâncias, o NO é considerado um vasodilatador eficaz e tem papel 

de extrema importância no controle da pressão arterial (MONCADA; HIGGS, 2006; 

VANHOUTTE, 2003). Teoricamente, concentrações normais de NO forneceriam 

vasodilatação suficiente para os mecanismos de controle cardiovascular manterem os 

níveis normais de pressão arterial, prevenindo assim o desenvolvimento de HA. 

Entretanto, vários fatores podem interferir nesse mecanismo, reduzindo a 
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biodisponibilidade de NO, o que está demonstrado por vários autores ser 

inversamente relacionado aos valores da pressão arterial. Portanto, baixas 

concentrações de NO circulante podem ser consideradas como um dos motivos da 

alta incidência de HA, principalmente na população idosa (FUKAI, 2007; 

KONUKOGLU; UZUN, 2016).      

A disfunção endotelial, caracterizada pela baixa biodisponibilidade de NO, é 

comum na HA e suas complicações e decorre do desequilíbrio entre a produção de 

NO pela NOS3 ou a transformação do NO em radical livre peróxido nitrito (NOO-). 

Nesse caso, a vasodilatação é prejudicada, o que leva ao aumento da resistência 

vascular periférica. Somado a isso, a inflamação crônica observada na HA reduz a 

expressão de NOS3, enquanto o aumento do estresse oxidativo acelera a degradação 

de NO (TEIXEIRA et al., 2014).  

 

2.2.2 Papel do óxido nítrico e da adiponectina nos mecanismos 

fisiopatológicos da HA 

 

O NO é uma molécula pequena e simples, uma das menores moléculas 

produzidas por mamíferos. O NO atua como um neurotransmissor importante e 

poderoso que age na memória e no aprendizado e pode ter efeitos endócrinos, 

autócrinos e parácrinos (ZHAO; VANHOUTTE; LEUNG, 2015). Seu efeito na 

imunorregulação está presente tanto no processo inflamatório quanto nos 

mecanismos de autoimunidade, mas principalmente referido como o fator de 

relaxamento endotelial (MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991). 

O NO é sintetizado pela oxidação de um dos dois nitrogênios de guanidina da 

L-arginina que é convertida em L-citrulina. Essa reação é catalisada pela enzima NOS 

e após a difusão, o NO oxida rapidamente em nitrito e nitrato possuindo meia-vida 

inferior a 10 segundos (MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991). Os mecanismos 

envolvidos na formação do NO estão representados na FIG. 1a, onde na presença de 

nicotinamida-adenina-dodecil fosfato-hidrogênio (NADPH) e mais Ca2+, L-arginina é 

convertida no intermediário NG -Hidroxi-L-arginina, e com mais NADPH e O2 formam 

L-citrulina e NO. 

Estudos bioquímicos e análises de sequência de aminoácidos revelaram que 

existem três isoformas da NOS, e que elas representam uma família de proteínas e 
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são aparentemente produtos de três genes diferentes. Assim, as isoformas são 

divididas em três categorias: a NOS neuronal (NOS1) que modula contratilidade e 

função neuromuscular; a NOS induzível (NOS2) relacionada a defesa imunológica 

contra patógenos; e a NOS endotelial (NOS3), produzida principalmente no endotélio, 

cuja principal função é o vasorrelaxamento do músculo liso (MACMICKING et al., 

1995; ZHOU; ZHU, 2009). 

O NO produzido nas células endoteliais distribui-se com extrema rapidez para 

as células musculares e o lúmen dos vasos sanguíneos. De acordo com o estudo de 

Moncada e Higgs (2006), o pequeno tamanho e as propriedades lipofílicas da 

molécula fazem com que ela se difunda de forma rápida e fácil para outras células, o 

que é essencial para atravessar a membrana celular de outras células e atuar nos 

seus respectivos alvos (MONCADA; HIGGS, 2006). 

A ativação da NOS pelas células endoteliais e a subsequente síntese de NO 

vêm de estimulação química ou física. A estimulação química origina-se da interação 

de agonistas endógenos/exógenos com receptores específicos presentes nas células 

endoteliais, como acetilcolina, ATP e bradicinina. A interação agonista-receptor nas 

células endoteliais promove a formação de trifosfato de inositol (IP3), que por sua vez 

induz a liberação de íons Ca2+ do retículo endoplasmático, aumenta o nível de Ca2+ 

intracelular e forma complexos cálcio-calmodulina responsáveis pela ativação da 

NOS3. A ativação da enzima NOS atuará na L-arginina e produzirá NO através do 

endotélio (LAU et al., 2020; STUEHR; HAQUE, 2019). 

A ativação da NOS pela estimulação física é produzida pela força (chamada 

força de cisalhamento ou tensão de cisalhamento) exercida pelo sangue na parede 

da artéria. O mecanismo pelo qual a tensão de cisalhamento promove a formação de 

NO ainda não é totalmente compreendido. As células endoteliais possuem 

mecanorreceptores, que podem ativar diretamente a proteína G, canais iônicos e 

enzimas em proteínas quinases e fosfatase, promovendo a formação de segundos 

mensageiros, que desencadeiam uma série de reações químicas, incluindo a 

participação de íons de cálcio, até a vasodilatação. Portanto, as células endoteliais se 

comportam de forma dinâmica e respondem às mudanças nos estímulos físicos (shear 

stress) e nos estímulos químicos, promovendo a síntese e liberação de substâncias 

vasoativas (FLEMING; BUSSE, 2003; FULTON et al., 1999; MCCABE et al., 2000). 
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Os mecanismos envolvidos na ação do NO estão ilustrados na FIG. 1b. Quando 

liberado, o NO se difunde rapidamente das células produtoras para um dos seus alvos, 

o músculo liso dos vasos sanguíneos. Nas células musculares lisas, o NO irá ativar 

uma enzima chamada guanilato ciclase solúvel (GCs). A ativação é realizada por 

acoplamento de NO ao grupo heme (sítio receptor) da enzima, que forma monofosfato 

de guanosina cíclico (GMPc) devido à decomposição de trifosfato de guanosina 

(GTP). A produção do GMPc promove a ativação das bombas de cálcio nas células 

musculares lisas, reduzindo a concentração de cálcio intracelular, promovendo a 

redução do tônus vascular. Outros mecanismos pelos quais a via NO/GMPc induz 

vasodilatação incluem inibição da produção de IP3 (no músculo liso), desfosforilação 

da cadeia leve da miosina, inibição do influxo de Ca2+, ativação de proteínas quinases, 

estimulação da membrana Ca2+-ATPase e abertura de canais de potássio (TRIGGLE 

et al., 2012). Portanto, nos vasos sanguíneos, o aumento intracelular do GMPc pode 

causar relaxamento do músculo liso vascular, causando vasodilatação. Nas 

plaquetas, a formação do cGMP irá inibir a agregação plaquetária, fato que comprova 

o papel do NO neste mecanismo, pois o NO desencadeia a formação do cGMP. Nos 

rins, desencadeia um aumento na excreção renal de sódio, o que leva à perda de 

água e à diminuição do volume sanguíneo (LANE BROWN et al., 2006). 

O papel do NO no sistema cardiovascular foi amplamente estudado e acredita-

se que ele possui um efeito protetor na HA, aterosclerose, doença arterial coronariana 

e doenças tromboembólicas (CANNON, 1998; FREEDMAN; LOSCALZO, 2003; 

NAPOLI et al., 2006). Diversas doenças, como dislipidemia, aterosclerose e HA, 

apresentam alterações da função endotelial em sua ocorrência e/ou mecanismo. 

Portanto, a disfunção endotelial caracterizada por menor produção e/ou 

biodisponibilidade de NO é um dos fatores que levam ao aparecimento de doenças 

cardiovasculares (TEIXEIRA et al., 2014). 
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Figura 1. Mecanismos envolvidos na (a) formação e (b) ação do NO. 

 

BH4: Tetraidrobiopterina; NADPH: Fosfato de Dinucleótido de Nicotinamida e Adenina; GCs: Guanilato 

Ciclase Solúvel; GMPc: Monofosfato de Guanosina Cíclico; GTP: Trifosfato de Guanosina; PKG: 

Proteína Quinase G; IP3: Trifosfato Inositol; IRAG: Substrato de cGMP Quinase Associado a IP3; PLN: 

fosfolambano. Fonte: Adaptado de OLIVEIRA-PAULA; LACCHINI; TANUS-SANTOS, 2016  

 

Além dessa via de sinalização clássica, a estimulação química pode originar-

se da interação do receptor AdipoR1 e AdipoR2 da membrana das células endoteliais 

com a adiponectina, uma adipocina sensibilizadora da insulina secretada 

predominantemente pelos adipócitos que possui potentes efeitos protetores contra a 

disfunção endotelial. Os mecanismos envolvidos na estimulação química da NOS3 

pela adiponectina em células endoteliais está demonstrado na FIG. 2, onde a 

adiponectina aumenta a atividade da NOS3 induzindo a fosforilação da enzima no 

aminoácido Ser1177 e a formação do complexo entre a NOS3 e a proteína de choque 

térmico (HSP) 90, por meio da ativação da proteína quinase ativada por AMP (AMPK). 

Esse mecanismo aumenta a atividade da NOS3 e, consequentemente, aumenta a 

biossíntese de NO (CHEN et al., 2003). Além disso, o tratamento in vivo de 

camundongos com adiponectina reduz a produção de superóxido, aumenta a 

fosforilação da eNOS e normaliza as respostas vasodilatadoras à acetilcolina.  
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Quando a produção de adiponectina é insuficiente, o aumento da inativação e 

a redução da produção basal do NO contribuem para o desenvolvimento da disfunção 

endotelial. Uma meta-análise feita com 48 estudos que incluíram 17.598 adultos para 

calcular a diferença dos níveis de adiponectina entre adultos hipertensos e 

normotensos mostrou que adultos hipertensos apresentavam níveis de adiponectina 

mais baixos do que adultos normotensos sugerindo que o nível plasmático de 

adiponectina é um biomarcador e um possível mediador no desenvolvimento de HA 

relacionada à adiposidade (KIM et al., 2013). Intervenções destinadas a aumentar os 

níveis plasmáticos de adiponectina podem melhorar a função endotelial e reduzir as 

complicações cardiovasculares em indivíduos hipertensos (CAO et al., 2009). 

Além da via de sinalização NOS3, a adiponectina também está envolvida na 

regulação da pressão arterial, principalmente da HA, por meio de efeitos no sistema 

renina-angiotensina e pelo efeito central mediado pelo sistema nervoso simpático 

(IVKOVIC, 2019).  

Diferentes estados patológicos, como obesidade e síndrome metabólica, estão 

associados ao aumento da atividade do sistema nervoso simpático, um 

transbordamento da atividade nervosa simpática (TENTOLOURIS; LIATIS; 

KATSILAMBROS, 2006). A adiponectina também regula a pressão sanguínea através 

do sistema nervoso central. A infusão intravenosa de adiponectina resultou em 

reduções dependentes da dose na pressão arterial e na atividade do sistema 

simpático em camundongos, no entanto, por administração intratecal, efeitos 

semelhantes foram observados em uma dose dez vezes menor (TANIDA et al., 2007). 

Esses estudos fornecem fortes evidências da relação adiponectina nos sistemas 

nervosos central e periférico.  
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Figura 2. Mecanismos envolvidos na estimulação química da NOS3 pela adiponectina. 

 

AMPK: Proteína Quinase ativada por AMP; APPL-1: Proteína adaptadora; fosfotirosina 

interagindo com domínio PH e zíper de leucina 1; eNOS: óxido nítrico sintase endotelial; HSP-90: 

proteína de choque térmico 90; IL-8: interleucina 8; NO: óxido nítrico; PI3K-Akt: fosfatidilinositol 3-

quinase-Akt; R1: receptor 1 de adiponectina; R2: receptor 2 de adiponectina. Fonte: Adaptado de 

VAIOPOULOS et al., 2012. 

 

Quanto a relação da adiponectina e o sistema renina-angiotensina, um estudo 

em ratos mostrou que a infusão contínua a longo prazo de angiotensina II resultou em 

concentrações plasmáticas diminuídas de adiponectina e aumento da atividade dos 

radicais livres (RAN et al., 2006). Concentrações aumentadas de radicais livres podem 

ser responsáveis pela diminuição das concentrações plasmáticas de adiponectina, 

especialmente quando se sabe que o peróxido de hidrogênio inibe a expressão de 

adiponectina (FURUKAWA et al., 2004). Outro fato que ajuda a elucidar essa relação 

é o papel dos BRAs, que além de efeito hipotensor, intensificam a sensibilidade à 
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insulina e a concentração de adiponectina devido ao aumento da atividade do 

Receptor Ativado por Proliferadores de Peroxissoma Gama (PPARγ) (BENSON et al., 

2004; DIMOVA et al., 2010). Essas evidências suportam uma relação entre 

adiponectina e pressão arterial, mas também sugere que os BRAs podem ser mais 

eficazes e que, além de seus efeitos anti-hipertensivos, podem aumentar 

independentemente as concentrações plasmáticas de adiponectina, o que pode 

aumentar a ativação da via de sinalização da NOS3 através da adiponectina. 

 

2.2.3 Efeitos dos anti-hipertensivos na biodisponibilidade do óxido nítrico 

 

As principais classes de anti-hipertensivos são os IECAs, os BRAs, os BCCs, 

os BBs e os DIUs. Torna-se necessário, compreender como os fármacos podem atuar 

na biodisponibilidade do NO para decifrar como a interação dos genes e polimorfismos 

podem modular a resposta farmacológica dos anti-hipertensivos. 

Dentro da classe dos IECAs, como o captopril, existem dois mecanismos 

envolvidos no efeito hipotensor desta classe. O principal mecanismo de ação dos 

IECAs envolve a diminuição da produção de angiotensina II, que é responsável pela 

interação com os receptores AT1 e AT2 na membrana celular das células alvo. Sem 

a presença da angiotensina II nos receptores AT1, a produção de IP3 e diacilglicerol 

(DAG) reduzirá, levando a uma diminuição dos níveis de cálcio intracelular e à 

inativação da enzima Fosfoquinase II e, finalmente, levando a um fechamento do 

canal de cálcio na membrana do músculo liso vascular. Com isso, ocorrerá o 

relaxamento do músculo liso, levando à dilatação dos vasos sanguíneos. O outro 

mecanismo anti-hipertensivo está relacionado à vasodilatação mediada pelo óxido 

nítrico (NO) via ativação da NOS3. Isso ocorre, pois a enzima conversora de 

angiotensina possui a função de degradar a bradicinina, logo, ao inibir a enzima tem-

se o aumento da bradicinina, que estimula os receptores de bradicinina nas células 

endoteliais, levando à ativação da NOS3 e formação de NO (LI et al., 2021). Além 

disso, os IECAs melhoram o perfil de adipocinas, permitindo efeitos benéficos aos 

indivíduos hipertensos. De acordo com um estudo, a administração de perindopril ou 

enalapril resultou em aumento da adiponectina plasmática e redução da leptina 

plasmática (WERIDA et al., 2020).  
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Dentro da classe dos BRAs, a losartana potássica, por exemplo, é utilizada para 

o tratamento da HA e da insuficiência cardíaca, pois é um antagonista do receptor da 

angiotensina II do tipo AT1. A losartana inibe competitivamente o receptor de AT1 na 

membrana do músculo liso vascular. Isso, de forma semelhante aos IECAs, inibe a 

ação da angiotensina II resultando em vasodilatação. Essa via é a mais conhecida da 

função dos BRAs, entretanto, estudos mostraram o efeito cardioprotetor que a 

losartana apresenta e descobriram que existe uma estimulação da fosforilação da 

NOS3 por uma via de interação entre a Proteína Quinase B (Akt) e a Fosfoinositídeo 

3-quinase (PI3K) (SU et al., 2009). Não se sabe como é toda a sinalização de 

PI3K/Akt/NOS3 induzida por losartana, mas verificou-se uma maior atividade da 

NOS3 com o uso de BRAs. Além disso, os BRAs podem melhorar a funcionalidade do 

NOS3. A losartana restaurou a produção glomerular de NO aumentando a expressão 

da proteína GCH1 (GTP ciclo-hidrolase I), enzima que faz parte das vias de 

biossíntese de folato e biopterina, e elevando a biodisponibilidade de BH4 

(tetraidrobiopterina), um cofator na síntese do NO, em ratos diabéticos (SATOH et al., 

2008). Outra hipótese, é que a losartana aumenta a concentração sérica de 

adiponectina (UCHIDA et al., 2008), da produção e secreção de adiponectina dos 

adipócito 3T3-L1 (BRODY et al., 2009) e da adiponectina de alto peso molecular 

(NISHIMURA et al., 2008). Além disso, outros BRAs, como o telmisartana e 

irbesartana, também foram associados com maiores concentrações de adiponectina 

e correção do desequilíbrio de leptina/adiponectina (BOCHAR et al., 2020; WENG et 

al., 2021).  

 

Os BCCs foram desenvolvidos como vasodilatadores devido à sua capacidade 

de se ligar e bloquear o canal de cálcio do tipo L. Isso reduz o influxo de cálcio em 

células musculares lisas, resultando em relaxamento do músculo liso e vasodilatação. 

Além disso, nas células endoteliais o BCC possui papel protetor para a 

biodisponibilidade do NO. No processo de degradação oxidativa dos lipídios os 

radicais livres capturam elétrons dos lipídios das membranas e a propagação de 

radicais livres através da bicamada lipídica da membrana pode ser atenuada na 

presença de um bloqueador de canal de cálcio. A amlodipina, por exemplo, existe em 

um estado carregado em condições fisiológicas, o que permite ela interagir fortemente 

com os fosfolipídios da membrana celular por causa dos mecanismos de doação de 
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prótons e de estabilização de ressonância que extinguem a reação dos radicais livres 

eliminando a presença de superóxido e aumentando a biodisponibilidade de NO 

(MASON; MARCHE; HINTZE, 2003; MIZUNO; JACOB; MASON, 2008).  Além disso, 

um estudo mostrou efeitos benéficos do uso de amlodipina em indivíduos com HA leve 

a moderada onde os níveis de insulina diminuíram significativamente e os níveis de 

adiponectina e a sensibilidade à insulina aumentaram com o uso deste BCC (KOH et 

al., 2011).  

Os BBs são uma classe de fármacos que têm a capacidade de bloquear os 

receptores β da noradrenalina. Possuem diversas indicações, principalmente como 

antiarrítmicos e anti-hipertensivos. O nebivolol, por exemplo, é um bloqueador do 

receptor β3 altamente seletivo com a capacidade de estimular a NOS3, enquanto o 

carvedilol é um β-bloqueador não seletivo com propriedades bloqueadoras do receptor 

α1 (FIGUEROA et al., 2009). O nebivolol causa vasodilatação principalmente pelo NO 

derivado do endotélio, enquanto o carvedilol pela sua propriedade antagonista α1-

adrenérgica. Porém, tanto o nebivolol quanto o carvedilol possuem propriedades 

antioxidantes, portanto, eles podem aumentar a ação do NO através do aumento da 

biodisponibilidade do NO (DANDONA; GHANIM; BROOKS, 2007; MASON et al., 

2006). 

A hidroclorotiazida é um diurético tiazídico destinado ao tratamento da HA.  A 

hidroclorotiazida inibe o transporte de cloreto de sódio no túbulo contorcido distal. Mais 

sódio é então excretado nos rins com o líquido que o acompanha. Embora a interação 

dos diuréticos na via de sinalização e biossíntese do NO não esteja clara, alguns 

estudos envolvendo ratos com HA, observaram que a resposta de redução da PA a 

um diurético tiazídico foi associada ao aumento da produção renal de NO 

(TAKANOHASHI et al., 1996; TURNER et al., 2003).  

Portanto, os anti-hipertensivos podem modular os níveis de NO, conforme 

ilustrado na FIG. 3, de forma direta, aumentando a eficiência da ativação da enzima, 

ou de forma indireta, aumentando a biodisponibilidade do NO. 
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Figura 3. Fármacos anti-hipertensivos e seus efeitos na ativação da NOS3 e na 

biodisponibilidade do NO. 

 

DIU: Diuréticos; BB: Β-Bloqueadores; BCC: Bloqueadores do Canal De Cálcio; BRA: Bloqueadores de 

Receptores da Angiotensina; IECA: Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina. Fonte: 

Elaborado pelo próprio autor. 

 

2.3 EFEITOS DE POLIMORFISMOS NA HIPERTENSÃO ARTERIAL E RESPOSTA 

AOS ANTI-HIPERTENSIVOS 

 

2.3.1 Farmacogenética de fármacos de ação cardiovascular 

 

A ideia de um componente hereditário modulando a resposta ao fármaco foi 

descrito na década de 1950 (VOGEL, 1959), quando relacionaram os casos de 

resposta inesperada a um determinado fármaco (CARSON et al., 1956; HARRIS; 

KNIGHT; SELIN, 1958). A farmacogenética estuda como a variação genética 

influencia as respostas aos fármacos, com base na farmacologia e na genética, como 

forma de melhorar o uso dos fármacos, reduzindo os efeitos da toxicidade e 

identificando a terapia farmacológica mais efetiva para um indivíduo (RODEN et al., 

2019). 

A atual explosão de interesse por este campo decorre de avanços tecnológicos, 

como o mapeamento do genoma humano e mapas de polimorfismos de nucleotídeo 
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único (SNPs) que constituem a base para a nossa compreensão da diversidade 

genética individual (SHI, 2001). As técnicas baseadas em farmacogenômica são 

utilizadas como ferramentas de diagnóstico para selecionar ou dosar as terapêuticas 

atualmente disponíveis. As abordagens farmacogenômicas também são utilizadas 

para identificar biomarcadores e alvos de fármacos atualmente prescritos auxiliando 

no processo de desenvolvimento de fármacos (DROZDA et al., 2018). 

As vantagens dos métodos genéticos como ferramentas de diagnósticos em 

relação às abordagens bioquímicas e demográficas são estabilidade, facilidade de 

automação e informações preditivas não obtidas de outra forma (por exemplo, um 

exame genético pode antever a ação da enzima conversora de angiotensina no 

tecido). Vários exemplos clinicamente relevantes do emprego de métodos genéticos 

à farmacoterapia em diversas áreas da medicina foram descritos recentemente 

(DROZDA et al., 2018). 

Alguns dos polimorfismos no DNA relevantes para o tratamento com fármacos 

mais estudados até o momento são os que codificam as enzimas do citocromo P450 

(CYP) que contribuem para o metabolismo oxidativo de uma variedade de fármacos 

(THIRUMARAN; HECK; HOCUM, 2016). O citocromo P450 2D6, uma enzima que é 

codificada pelo gene CYP2D6, é responsável pelo metabolismo de vários fármacos, 

incluindo os anti-hipertensivos, como o metoprolol. Quando este gene apresenta 

alelos variantes pode resultar em ausência, diminuição ou aumento da atividade 

enzimática (HICKS et al., 2017). A identificação destes polimorfismos já é realidade 

nos exames farmacogenéticos para uma terapia especializada em clínicas médicas 

(U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2016). 

Embora nas últimas décadas estudos farmacogenômicos tenham levado à 

identificação de variantes associadas a essa variabilidade de resposta, grande parte 

da herdabilidade genética dos fenótipos de resposta a drogas parece estar escondida 

em características poligênicas e multifatoriais complexas (ZANGER, 2010), 

demonstrando a importância da estudo com vários genes. 

A HA é uma doença multifatorial, e com forte componente genético, onde 

estudos mostram uma herdabilidade de 30% a 50% (EVANGELOU et al., 2018). A 

maior parte do risco genético é disseminada de maneira poligênica, isto é, através da 

contribuição de centenas de variantes de DNA que coletivamente aumentam o risco 

de desenvolver o fenótipo da HA, após interação com fatores ambientais. Um estudo 
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recente com mais de 1 milhão de indivíduos mostrou que variantes de DNA em mais 

de 900 genes foram associadas ao controle da PA, explicando 27% da herdabilidade 

do controle da PA (RAINA et al., 2019). Estudos como este abrem caminho para o uso 

futuro de painéis genéticos de avaliação de risco de HA, que podem ajudar a orientar 

os esforços de prevenção. O diagnóstico genético preciso pode levar não só ao 

tratamento adequado, mas também ao aconselhamento genético familiar e triagem 

precoce de familiares assintomáticos. 

Apesar disso, no Brasil, não há informação veiculada em diretrizes e protocolos 

de atendimentos do sistema de saúde pública para indicações de testes 

farmacogenéticos para anti-hipertensivos ou, até mesmo, rotulagem de 

medicamentos contendo informações sobre biomarcadores genômicos. Entretanto, 

nos Estados Unidos, o Center for Drug Evaluation and Research (CDER), como parte 

do FDA, com seu papel de regulação, pesquisa e desenvolvimento de diretrizes, criou 

uma tabela com uma lista de orientações farmacológicas de diversas drogas em 

diferentes áreas de tratamento, como cardiologia e oncologia, onde é possível 

encontrar no rótulo, informações genômicas como: exposição ao medicamento e 

variabilidade da resposta clínica, risco para eventos adversos, dosagem específica do 

genótipo, mecanismos de ação de drogas, genes polimórficos de alvo e disposição de 

drogas. O QUADRO 1 reúne essas informações para a área de cardiologia. 
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Quadro 1. Biomarcadores farmacogenômicos na rotulagem de medicamentos de 
ação cardiovascular nos Estados Unidos. 

Fármaco Biomarcador Seções de rotulagem 

Carvedilol CYP2D6 Interações Medicamentosas, Farmacologia Clínica 

Clopidogrel CYP2C19 
Advertências, Advertências e Precauções em Caixa, 

Farmacologia Clínica 

Hidralazina Não específico Farmacologia Clínica 

Dinitrato de isossorbida CYB5R Superdosagem 

Mononitrato de isossorbida CYB5R Superdosagem 

Metoprolol CYP2D6 Interações Medicamentosas, Farmacologia Clínica 

Nebivolol CYP2D6 Dosagem e Administração, Farmacologia Clínica 

Prasugrel 

CYP2C19, 

CYP2C9, 

CYP3A5, 

CYP2B6 

Uso em Populações Específicas, Farmacologia 

Clínica, Estudos Clínicos 

Procainamida Não específico Reações Adversas, Farmacologia Clínica 

Propafenona CYP2D6 

Dosagem e Administração, Advertências e 

Precauções, Interações Medicamentosas, 

Farmacologia Clínica 

Propranolol CYP2D6 Farmacologia Clínica 

Quinidina CYP2D6 Precauções 

Rivaroxabana 
Fator V de 

Leiden 
Estudos clínicos 

Tafamidis Transtirretina Farmacologia Clínica, Estudos Clínicos 

Ticagrelor CYP2C19 Farmacologia Clínica 

 

2.3.2 Polimorfismos genéticos do NOS3 envolvidos na HA e resposta a 

fármacos de ação cardiovascular      

 

Diferentes polimorfismos no gene que codifica a NOS3 mostraram afetar a 

regulação do gene, afetando assim a biodisponibilidade do NO (METZGER et al., 

2013; METZGER et al., 2005). Os polimorfismos no gene NOS3 estão associados ao 

aumento do risco de doença, alterações na resposta a fármacos, no espasmo 

coronário, em complicações na gravidez, acidente vascular cerebral, eventos 

cardiovasculares e HA (AZANI et al., 2017; KANG et al., 2014; OLIVEIRA-PAULA et 

al., 2019; OLIVI et al., 2015; YOSHIMURA et al., 1998, 2000). 
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O gene NOS3 está localizado na região 7q35-7q36 do cromossomo 7 e tem 

uma estrutura de 25 íntrons e 26 éxons (MARSDEN et al., 1993). O gene contém 

vários polimorfismos, muitos dos quais têm significado funcional e clínico.  Entre esses 

polimorfismos, o rs3918226 e o rs1799983, representados na FIG. 4, foram 

amplamente estudados.  

O SNP NOS3 rs3918226, um polimorfismo de susceptibilidade à HA 

recentemente identificado (SALVI et al., 2012), é a substituição de uma citosina por 

uma timina na posição -665 do promotor NOS3 em relação ao ATG. Esse polimorfismo 

é funcional e altera o sítio de ligação de uma família de fatores de transcrição 

denominados Ets, e causa redução de 20-40% na expressão de NOS3 em indivíduos 

com o alelo T, além de maior aumento na pressão arterial e chance de desenvolver 

HA duas vezes maior (SALVI et al., 2013).  

O SNP NOS3 rs1799983 é uma mudança na posição 894 do gene NOS3, de 

guanina para timina que faz com que a glutamina (Gln), na posição 298 da proteína 

NOS3, mude para ácido aspártico (Asp). Esta alteração reduz a ligação da NOS3 à 

caveolina 1 e reduz a posição da NOS3 na parte cavernosa das células endoteliais, 

reduzindo assim a capacidade da NOS3 de ativar a calmodulina ativada por cálcio, 

reduzindo assim a atividade da NOS3 e produção de NO (JOSHI et al., 2007). Alguns 

estudos demonstraram que o alelo T (Asp) está relacionado à HA, HA induzida pela 

gravidez, DM2 e obesidade (LIU et al., 2015; MONTI et al., 2003; PODOLSKY et al., 

2007; SERRANO et al., 2004). Além disso, uma meta-análise feita com um total de 60 

artigos envolvendo 14.185 casos e 13.407 controles encontrou associação 

significativa entre o polimorfismo NOS3 rs1799983 e HA em qualquer modelo genético 

(SHI et al., 2021). 

 

  



36 
 

Figura 4. Mecanismos funcionais dos polimorfismos do gene NOS3. 

 

Cav: Caveolina; eNOS: Óxido nítrico sintase endotelial; CaM: Calmodulina; Gln: Glutamina; Asp: Ácido 

Aspártico; NO: Óxido Nítrico; mRNA: RNA mensageiro. Fonte: Adaptado de OLIVEIRA-PAULA; 

LACCHINI; TANUS-SANTOS, 2016. 

 

Como visto na seção anterior, os anti-hipertensivos, como os IECAs e BRAs, 

podem induzir as células endoteliais a produzir NO e dependendo do efeito dos SNPs 

sobre a expressão ou atividade da NOS3, a resposta aos fármacos pode aumentar ou 

diminuir. Oliveira-Paula et al. (2016) observaram que os hipertensos portadores do 

alelo T para o polimorfismo NOS3 rs3918226 apresentaram reduções mais intensas 

da pressão arterial, ou seja, melhores respostas ao enalapril, um anti-hipertensivo da 

classe dos IECAs (OLIVEIRA-PAULA et al., 2016). Mason et al. (2012) avaliaram os 

efeitos de diferentes BRAs na produção de NO em uma cultura de células endoteliais 

com diferentes genótipos dos polimorfismos rs2070744 e rs1799983 do gene NOS3 e 

observaram um aumento da formação de NO em resposta ao olmesartana em 

genótipos homozigotos variantes para os dois polimorfismos do NOS3 (MASON et al., 

2012). Outros autores relataram que o genótipo GG para o polimorfismo NOS3 

rs1799983 foi associado a melhores respostas à hidroclorotiazida, apresentando 

queda de PAD mais intensa (MAITLAND-VAN DER ZEE et al., 2005). 
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2.3.3 Polimorfismos genéticos da ADIPOQ envolvidos na HA e resposta a 

fármacos de ação cardiovascular      

 

Diferentes polimorfismos no gene que codifica a adiponectina (ADIPOQ), 

localizado no cromossomo 3q27, induzem níveis variáveis de adiponectina sérica e, 

portanto, alteram a regulação da NOS3, afetando assim a biodisponibilidade do NO 

(GUMANOVA et al., 2019). Os polimorfismos rs266729 e rs1501299, representados 

na FIG. 5, são dois SNPs do ADIPOQ extensamente estudados e frequentemente 

associados a DCV e DM2 (LIU et al., 2018; SUN et al., 2017; ZHAO et al., 2017). O 

SNP rs266729 está localizado na região promotora do gene ADIPOQ e causa 

alterações de nucleotídeos, resultando na substituição da citosina por guanina no 

nucleotídeo -11377 (-11377C> G), e está relacionado a efeitos independentes com 

aumento de 1% na PAD (AVERY et al., 2011). Quando esse polimorfismo apresenta 

o genótipo GG, em comparação com os genótipos CG e CC, o risco de ter HA aumenta 

em 43% (FAN et al., 2017). 

Um dos SNPs mais importantes no locus do gene da adiponectina (ADIPOQ) é 

a substituição G para T no íntron 2 (276G> T, ADIPOQ rs1501299), que está 

significativamente relacionado a diferentes concentrações de adiponectina no plasma 

(DE LUIS et al., 2019) e à HA na população caucasiana. Em comparação com o alelo 

G, o alelo T de ADIPOQ rs1501299 pode reduzir o risco de ter HA em 25%, enquanto 

os genótipos TT e GT podem reduzir o risco de ter HA em 18%. (FAN et al., 2017). 

Um estudo para avaliar o efeito dos polimorfismos rs266729 e rs1501299 do gene 

ADIPOQ nos níveis plasmáticos de adiponectina em indivíduos hipertensos 

resistentes mostrou que as concentrações de adiponectina foram significativamente 

maiores no genótipo GG do SNP rs266729, enquanto as concentrações de 

adiponectina foram significativamente reduzidas no genótipo GG do SNP rs1501299. 

Além disso, esses autores avaliaram a associação de polimorfismos com HA 

resistente nos grupos controlado e não controlado, porém, não foram observados 

efeitos na resposta aos anti-hipertensivos (DE FARIA et al., 2015). 
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Figura 5. Mecanismos funcionais dos polimorfismos do gene ADIPOQ. 

 

Fonte: Adaptado de ALFAQIH et al., 2018. 

 

A maioria dos estudos realizados até então consideram a contribuição de 

apenas um polimorfismo no desenvolvimento de doenças ou resposta a fármacos e 

não de uma combinação desses polimorfismos (haplótipos), que é uma abordagem 

mais informativa (CLARK, 2004; CRAWFORD; NICKERSON, 2005). Atualmente, 

acredita-se que a análise simultânea de um conjunto de polimorfismos numa dada 

região do gene, ou seja, o haplótipo é mais informativa do que a análise individual de 

cada polimorfismo (MANUNTA; TRIPODI, 2005; SALISBURY et al., 2003; VAN DEN 

OORD; NEALE, 2004; ZHAO; PFEIFFER; GAIL, 2003).  

 

2.3.4 Interações entre polimorfismos genéticos na via de sinalização do 

NOS3/ADIPOQ 

 

O sucesso da genética humana na identificação de mutações em um único 

gene que causam doenças humanas raras, como a anemia falciforme, não pode ser 

totalmente aplicada a doenças comuns com etiologias mais complexas. Essa 

complexidade pode surgir de fatores como heterogeneidade do locus, fenótipo e 

dependência dos efeitos do genótipo em fatores ambientais (interações gene-

ambiente) e genótipos em outros loci (interações gene-gene ou epistasia), sexo, etc 

(MOORE, 2010). 
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De fato, as interações gene-gene têm sido reconhecidas como um componente 

importante de doenças complexas, incluindo a HA. Nesse contexto, métodos 

tradicionais, como a regressão logística, têm capacidade limitada de modelar 

interações não lineares, como as interações gene-gene (MOORE; WILLIAMS, 2002). 

As limitações dos modelos lineares e outros modelos paramétricos impulsionaram o 

desenvolvimento de novas abordagens computacionais, como aprendizado de 

máquina e mineração de dados. 

O Multifactor Dimensionality Reduction (MDR) foi desenvolvido como um 

modelo não paramétrico para identificar combinações de fatores genéticos e 

ambientais discretos que predizem o resultado clínico, neste caso um desenho 

experimental de caso-controle (MOORE, 2004, 2007). Essa abordagem usa machine 

learning e mineração de dados para classificar indivíduos saudáveis e doentes para 

detectar interações gene-gene em estudos de associação genética caso-controle 

(MOORE, 2010). 

O MDR também é aplicável a estudos farmacogenômicos, onde um grupo de 

comparação consiste em indivíduos que respondem ou não a um determinado 

tratamento medicamentoso. Existem diversos estudos envolvendo SNPs do gene 

NOS3 em interação com SNPs de outros genes para resposta a drogas anti-

hipertensivas. Combinações do genótipo CC para o gene do receptor B1 de 

bradicinina (BDKRB2) rs1799722 com o genótipo TC para NOS3 rs2070744 foram 

mais frequentes em bons respondedores ao enalapril em uma amostra de indivíduos 

hipertensos (SILVA et al., 2013).  

Assim como o NOS3, existem estudos avaliando a interação gene-gene de 

polimorfismos do ADIPOQ e com outros genes. Um estudo mostrou que interações 

gene-gene de polimorfismos ADIPOQ rs266729 e rs1501299 estão associadas ao 

aumento do risco de DM2, mas não entre polimorfismos de ADIPOQ e PPARγ  (YE et 

al., 2014). Porém, até o presente momento, não há nenhum estudo avaliando a 

interação gênica de polimorfismos do NOS3 e ADIPOQ na resposta aos anti-

hipertensivos. Portanto, estudos de interação gene-gene e epigenética podem ajudar 

a identificar e elucidar os diferentes perfis de reposta aos anti-hipertensivos. 

Embora seja conhecido que as prevalências de doenças relacionadas com 

morbidade cardiovascular, por exemplo, a HA, possam estar correlacionadas a estes 

polimorfismos, até o presente momento, não há nenhum estudo avaliando a interação 
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gênica de polimorfismos do NOS3 e ADIPOQ na resposta aos anti-hipertensivos. 

Portanto, são necessários estudos para compreensão e então criar soluções para 

atender a população. 

Com base em uma revisão da literatura, este estudo é o primeiro a avaliar o 

efeito de interações entre os polimorfismos dos genes NOS3 (rs3918226 e rs1799983) 

e ADIPOQ (rs266729 e rs1501299) sobre o controle e os níveis de PA em hipertensos 

em tratamento. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

● Avaliar os efeitos de polimorfismos genéticos dos genes ADIPOQ e NOS3, 

fatores antropométricos, bioquímicos e sociodemográficos sobre o 

controle e níveis de pressão arterial em indivíduos em tratamento 

farmacológico de HA. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Verificar a associação entre medidas de parâmetros antropométricos, 

bioquímicos e sociodemográficos com a resposta farmacológica em 

pessoas em tratamento farmacológico para HA; 

● Verificar a associação entre as frequências dos alelos e genótipos dos 

polimorfismos genéticos do NOS3 (rs3918226 e rs1799983) e ADIPOQ 

(rs266729 e rs1501299) com o controle da pressão arterial em pessoas 

em tratamento farmacológico para HA; 

● Verificar a associação entre as frequências dos haplótipos dos 

polimorfismos nos genes NOS3 e ADIPOQ com o controle da pressão 

arterial em pessoas em tratamento farmacológico para HA. 

● Investigar possíveis interações entre polimorfismos genéticos nos genes 

do NOS3 e do ADIPOQ com a resposta ao tratamento anti-hipertensivo. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS E FOMENTO 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Ouro Preto, número 125017/2015 e CAAE 

51666115.5.0000.5150. Todos os dados obtidos com a aplicação dos questionários e 

da coleta de amostras biológicas foram utilizados na pesquisa de forma desconhecida, 

e foi solicitada autorização dos participantes por meio do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE - Apêndice A). 

Este projeto foi financiado com recursos oriundos do contrato firmado entre a 

Prefeitura Municipal de Ouro Preto e a Universidade Federal de Ouro Preto para 

realização de exames laboratoriais no Laboratório de Análises Clinicas (LAPAC), 

dispensa Nº28/2019, PMOP. 

 

4.2 DESENHO DO ESTUDO E SELEÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS 

 

Trata-se de um estudo transversal realizado com base em estudos genéticos 

de hipertensos atendidos pelo LAPAC encaminhados pelos Postos de Saúde da 

Família (PSF) de Ouro Preto com início em 02/02/2021 e término em 15/09/2021 e 

que concordaram em participar e assinaram o TCLE. 

Para serem incluídos na pesquisa, os participantes deveriam ser portadores de 

HA, diagnosticados há pelo menos 6 meses; fazendo uso de fármaco anti-hipertensivo 

por no mínimo 6 meses; adultos com 18 anos ou mais; com adesão à terapia 

farmacológica, atingindo 8 pontos no teste de Morisky-Green, que permite mensurar 

o grau de adesão do tratamento (MORISKY et al., 2008). Foram eliminados do estudo 

indivíduos com prontuário médico incompleto. 

 

4.3 COLETA DE DADOS 

 

Todos que atenderam aos critérios de inclusão para o estudo e concordaram 

em participar do projeto (assinando o TCLE) foram submetidos a uma entrevista 

(Apêndice B), uso do teste MMA de 8 pontos (Anexo A) para avaliar a adesão à terapia 
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farmacológica (MORISKY et al., 2008), avaliação antropométrica e coleta de material 

biológico para a análise bioquímica e para o estudo dos polimorfismos genéticos. 

A etnia foi definida pelo entrevistador, classificando os participantes em branco, 

pardo, preto, amarelo e indígena. O critério para definir o participante que fazia 

atividade física foi a prática de uma atividade (caminhada ou musculação) ou esporte, 

por no mínimo três vezes por semana. Para definir o participante que fazia uso do 

tabaco, foi considerado o consumo de no mínimo um maço de cigarro por semana. O 

critério para definir o participante que fazia uso do álcool foi o consumo de qualquer 

bebida alcóolica no mínimo uma vez por mês. 

As medidas antropométricas foram realizadas pelo pesquisador em uma sala 

no LAPAC organizada para atender os voluntários. As medidas de peso foram feitas 

na balança Tanita® - The Ultimate Scale modelo 2204, com balança de 100g e carga 

máxima de 150 kg. A estatura foi obtida com estadiômetro com precisão de 0,1 cm e 

extensão máxima de 2 metros, com os braços do participante ao longo do corpo, pés 

unidos e voltados para frente, olhando para um ponto fixo à sua frente. A 

circunferência da cintura foi obtida utilizando fita métrica simples. 

A verificação das classes de anti-hipertensivos utilizados, o registro das três 

últimas medidas de pressão arterial, as comorbidades e desfechos cardiovasculares 

do paciente foram realizados com a revisão do prontuário médico eletrônico obtido 

pelo eSUS nas PSFs na qual o paciente foi encaminhado. As medidas de pressão 

arterial foram coletadas com no mínimo 6 meses de uso do anti-hipertensivo e a média 

foi usada para categorizar os participantes, de acordo com as Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão Arterial (BARROSO et al., 2021), em 2 grupos: controlado (PA <140 / 

90mmHg) e não controlado (PA ≥ 140 / 90mmHg). 

DM2 e doença renal crônica (DRC), assim como as demais doenças 

cardiovasculares e comorbidades, foram confirmadas com o diagnóstico presente no 

prontuário médico. A doença cerebrovascular (DCB) foi considerada em quaisquer 

das seguintes manifestações registradas: acidente vascular encefálico (AVE), 

hemorragia encefálico ou acidente isquêmico transitório. A doença arterial coronariana 

(DAC) incluiu angina, IAM, isquemia miocárdica silenciosa, cirurgia de 

revascularização miocárdica ou intervenção coronariana prévia. A insuficiência 

cardíaca (IC) incluiu fração de ejeção preservada ou reduzida, bem como a fibrilação 

atrial. Da mesma maneira, a doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) sintomática 
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incluiu bloqueio ou estreitamento de uma artéria e a doença de aorta (DDA) inclui 

aneurismas, hematomas ou ulcerações. A dislipidemia foi configurada em uso de 

fármacos hipolipemiantes, como as estatinas, ou diagnóstico presente no prontuário. 

A obesidade foi definida pelo IMC, obtido pela balança, igual ou maior que 30 kg/m². 

 

4.4 COLETA DAS AMOSTRAS E EXAMES LABORATORIAIS 

 

A coleta de sangue foi realizada por profissional habilitado, de acordo com as 

boas práticas. As amostras de sangue venoso foram coletadas por punção de uma 

veia periférica em tubo sem anticoagulante e em tubo contendo EDTA e identificadas 

com o código do cadastro do paciente no banco de dados do LAPAC. Após a coleta, 

as amostras foram centrifugadas a 2500 rpm por 10 minutos para separação do soro. 

As amostras coletadas no tubo de EDTA foram armazenadas a -20ºC para posterior 

extração de DNA e análise de polimorfismos genéticos. 

Todas as análises bioquímicas foram realizadas no LAPAC. O soro foi utilizado 

para dosagem de High Density Lipoprotein (HDL), Colesterol Total (CT), Triglicérides 

(TGL), Glicose (GLI), Glicohemoglobina (GLIHB), Ácido Úrico, Creatinina, Fosfatase 

Alcalina (FAL), Potássio, Sódio, Aspartato Aminotranferase (AST), Alanina 

Aminotransferase (ALT), Ureia, Gamaglutamiltransferase (γGT). Low Density 

Lipoprotein (LDL) foi calculado pela equação de Friedewald e Non-High Density 

Lipoprotein Cholesterol (Não-HDL) foi calculado subtraindo CT de HDL. As dosagens 

foram realizadas nos equipamentos COBAS INTEGRA® 400 Plus (Roche), AVL 

9180® (Roche), disponíveis no LAPAC.  

 

4.5 EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DO DNA 

 

 O DNA genômico foi extraído e purificado a partir de 200 μL de amostras de 

sangue utilizando o kit PureLink™ Genomic DNA (Anexo B). A qualidade e a 

quantidade do DNA extraído foram verificadas em gel de agarose 2% e em 

espectrofotômetro medindo as proporções 260/280. Essas análises foram realizadas 

no laboratório de pesquisa clínica da UFOP. 

4.6 SELEÇÃO DOS POLIMORFISMOS E GENOTIPAGEM 
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As genotipagens dos SNPs rs3918226 e rs1799983 do gene NOS3 e SNPS 

rs266729 e rs1501299 do gene ADIPOQ foram realizadas em batelada por 

Polymerase Chain Reaction em tempo real (qPCR), no laboratório de epidemiologia 

do bloco de medicina na UFOP, utilizando ensaios de discriminação alélica 

disponíveis comercialmente (TaqMan® SNP Genotyping Assays, Applied Biosystems) 

e os resultados foram analisados com o software TaqMan Genotyper v1.6. A PCR em 

tempo real associa a metodologia de PCR a um sistema de detecção e quantificação 

de fluorescência produzida durante os ciclos de amplificação. A metodologia permite 

amplificação, detecção e quantificação de DNA em uma única etapa, o que agiliza a 

obtenção de resultados e minimiza o risco decorrente de possíveis contaminações.  

A seleção dos polimorfismos foi realizada baseada em resultados anteriores do 

grupo de pesquisa, onde foram escolhidos SNPs funcionais, clinicamente relevantes, 

com uma frequência mínima de 10% na população. A busca por tais ensaios foi feita 

utilizando o número de identificação específico para cada SNP (rs), em sistema de 

busca no próprio sítio da Applied Biosystems 

https://www.thermofisher.com/br/en/home/life-science/pcr/real-time-pcr/real-time-pcr-

assays.html. O endereço eletrônico com os detalhes dos ensaios para a genotipagem 

dos SNPs do gene NOS3 e ADIPOQ estão dispostos no QUADRO 2. 

 

Quadro 2. Endereço eletrônico dos detalhes dos ensaios utilizados. 

Ensaios Endereço eletrônico 

NOS3 rs3918226 
https://www.thermofisher.com/order/genome-

database/details/genotyping/C__30245515_10?CID=&ICID=&subtype= 

NOS3 rs1799983 
https://www.thermofisher.com/order/genome-

database/details/genotyping/C___3219460_20?CID=&ICID=&subtype= 

ADIPOQ rs266729 
https://www.thermofisher.com/order/genome-

database/details/genotyping/C___2412786_10?CID=&ICID=&subtype= 

ADIPOQ rs1501299 
https://www.thermofisher.com/order/genome-

database/details/genotyping/C___7497299_10?CID=&ICID=&subtype= 

 

4.7 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

As análises estatísticas foram realizadas usando o GraphPad Prism 9.0 

(GraphPad Software, San Diego, CA, EUA). As características gerais dos 
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participantes foram expressas em médias ± desvio padrão (DP). As características 

clínicas e laboratoriais dos indivíduos foram comparadas pelo teste t não pareado 

(dados paramétricos), pelo teste de Mann Whitney (dados não paramétricos), pelo 

teste do qui-quadrado ou teste de Fisher (variáveis categóricas) quando apropriado.  

As associações entre alelos, genótipos, haplótipos e controle da PA foram 

avaliadas pelo teste de qui quadrado (odds ratios não ajustados) e pelo ajuste da 

análise do modelo de regressão logística multivariada (odds ratios ajustados) e seus 

intervalos de confiança de 95%. Os efeitos dos genótipos e haplótipos em PAS, PAM 

e PAD foram testados por ANOVA e posteriormente pelo ajuste da análise do modelo 

de regressão linear múltipla.  

O desequilíbrio de ligação para polimorfismos em cada gene foi realizado 

usando Haploview (Version 4.2, http://www.broadinstitute.org/haploview/haploview), 

um programa que fornece estatísticas de desequilíbrio de ligação de genótipos de 

amostra e cálculo de padrões de haplótipos populacionais. O uso inteligente dessas 

informações tem o potencial de torná-las mais abrangentes e eficientes, mostrando 

correlações e padrões de haplótipos que podem ser avaliados em associações como 

doenças (BARRETT et al., 2005). 

Os haplótipos, ou combinações de polimorfismos genéticos, dos genes NOS3 

e ADIPOQ foram estimados pelo programa haplo.stats (Version 1.8.7, 

https://analytictools.mayo.edu/research/haplo-stats/), e as diferenças nas frequências 

haplotípicas entre os grupos com HA controlada e HA não controlada foram testadas 

usando uma tabela de contingência. 

As análises de regressão logística multivariada para controle da HA como 

variável dependente e as análises de regressão linear múltipla com a PA como 

variável dependente foram realizadas incluindo como variáveis independentes 

aquelas que se encontravam com p<0,20 na comparação entre os grupos controlados 

e não controlados: etnia, dislipidemia, obesidade, doenças cardiovasculares e níveis 

de ácido úrico. 

Os resultados da análise do modelo de regressão logística não ajustada foram 

expressos como odds ratios brutos e odds ratios ajustados (AORs), para a análise do 

modelo de regressão logística ajustada. Odds ratio > 1 indicou uma associação com 

HA não controlada, enquanto Odds ratio < 1 indicou uma associação com HA 

controlada. Um valor de P inferior a 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 
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A frequência do alelo menor e os testes de equilíbrio de Hardy-Weinberg (HARDY, 

1908) foram calculados usando Gene Calc (https://gene-calc.pl/hardy-weinberg-

page).  

As análises de interações entre genótipos dos polimorfismos genéticos e 

análise de suas associações foram realizadas pela análise da interação gene-gene 

usando o programa Multifactor Dimensionality Reduction (MDR; 

(http://www.multifactordimensionalityreduction.org/) uma ferramenta de mineração de 

dados para modelos de detecção de interações e associações em estudos caso-

controle. 
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5 RESULTADOS 

 

Foram entrevistados e registrados 280 indivíduos hipertensos. Dentre estes 

voluntários, 204 (72,86%) apresentaram adesão ao tratamento (8 pontos no teste de 

adesão), dos quais 196 possuíam prontuários médicos com todas as informações 

necessárias e foram incluídos no estudo. A distribuição dos genótipos para os quatro 

SNPs estudados não apresentou desvio do equilíbrio de Hardy-Weinberg (P>0,05). 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

As características clínicas e laboratoriais dos indivíduos hipertensos em 

tratamento deste estudo são apresentadas na TAB. 1. Como esperado, devido à 

classificação dos grupos, foi encontrada diferença nos níveis pressóricos entre o 

grupo de hipertensos controlados e de hipertensos não controlados (P<0,05). Não 

foram observadas diferenças significativas entre os grupos para as variáveis idade, 

gênero, etnia, atividade física, consumo de álcool, consumo de tabaco, circunferência 

da cintura, doenças cardiovasculares e comorbidades (P>0,05). Nos parâmetros 

bioquímicos, foram encontrados maiores níveis de HDL (52,25±13,96; p = 0,03) e 

menores níveis de ácido úrico (5,86±1,56; p = 0,04) no grupo de hipertensos 

controlados.  

A média da idade foi de 62,97 (±10,52), sendo 118 (60,20%) do sexo feminino 

e 78 (39,80%) do sexo masculino. Um total de 56 (28,57%) participantes foram 

classificados como brancos, 55 (28,06%) pardos e 85 (43,37%) pretos. Um total de 

40,31% dos participantes fazia atividades físicas. Quanto ao uso de álcool, 78 

(39,80%) participantes relataram consumir álcool pelo menos 1 vez por mês e 22 

(11,22%) tabagistas. Houve uma alta frequência de comorbidades, em torno de 46% 

dos hipertensos portavam DM2, dislipidemia ou eram obesos. 

Em relação à pressão arterial, 124 (63,27%) participantes possuíam pressão 

arterial controlada e 72 (36,73%) possuíam pressão arterial não controlada. Além 

disso, 66,10% das mulheres e 58,98% dos homens apresentaram pressão arterial 

controlada. Um total de 25,00% dos hipertensos brancos, 36,36% dos pardos 44,70% 

dos pretos apresentaram pressão arterial não controlada (resultados não mostrados 

na TAB. 1). 
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Tabela 1. Características sociodemográficas e clínicas dos indivíduos hipertensos em 

tratamento agrupados em relação ao controle da pressão arterial. 

 Hipertensos   

Variáveis 
Controlados Não controlados Total 

P 
(n=124) (n=72) (n=196) 

  Média±DP ou n (%)   

Idade (anos) 63,43 ±9,33 62,51 ±12,34 62,97 ±10,52 0,42 

Sexo 

Feminino 78 (62,90%) 40 (55,56%) 118 (60,20%) 
0,36 

Masculino 46 (37,10%) 32 (44,44%) 78 (39,80%) 

Etnia 

Branco 42 (33,87%) 14 (19,44%) 56 (28,57%) 

0,06 Pardo 35 (28,23%) 20 (27,78%) 55 (28,06%) 

Preto 47 (37,90%) 38 (52,78%) 85 (43,37%) 

Atv. Física (sim) 53 (42,74%) 26 (36,11%) 79 (40,31%) 0,37 

Consumo de 

álcool (sim) 
46 (37,10%) 32 (44,44%) 78 (39,80%) 0,36 

Consumo de 

tabaco (sim) 
15 (12,10%) 7 (9,72%) 22 (11,22%) 0,82 

CC (cm) 97,61 ±13,65 101,43 ±12,74 99,52 ±13,42 0,06 

Pressão Sanguínea (mmHg) 

PAS 125,83 ±8,85 149,56 ±12,97 137,70 ±15,57 <0,01 

PAD 79,22 ±5,90 90,37 ±8,14 84,79 ±8,67 <0,01 

PAM 94,75 ±6,10 110,10 ±7,69 102,43 ±10,00 <0,01 

Testes Bioquímicos 

HDL (mg/dL) 52,25 ±13,96 48,01 ±13,25 50,13 ±13,84 0,03 

LDL (mg/dL) 109,72 ±51,89 115,08 ±42,89 112,40 ±48,73 0,26 

CT (mg/dL) 197,15 ±54,58 198,88 ±52,64 198,01 ±53,75 0,77 

TGL (mg/dL) 161,55 ±86,39 165,23 ±86,47 163,39 ±84,49 0,43 

Não-HDL 

(mg/dL) 
142,63 ±49,79 150,86 ±49,76 146,75 ±48,89 0,22 

GLI (mg/dL) 120,84 ±43,73 123,31 ±41,57 122,07 ±42,09 0,51 

GLIHB (%) 7,03 ±3,76 6,93 ±3,56 6,98 ±1,72 0,87 

Ácido Úrico 

(mg/dL) 
5,86 ±1,56 6,33 ±1,56 6,10 ±1,57 0,04 

Creatinina 

(mg/dL) 
0,94 ±0,37 0,96 ±0,33 0,95 ±0,35 0,39 

FAL (U/L) 82,38 ±26,73 81,15 ±21,83 81,77 ±24,99 0,88 
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Potássio 

(mEq/L) 
4,67 ±0,46 4,75 ±0,47 4,71 ±0,47 0,23 

Sódio (mEq/L) 140,64 ±2,52 140,57 ±2,53 140,60 ±2,52 0,41 

AST (U/L) 23,07 ±12,9 21,03 ±6,43 22,05 ±10,90 0,59 

ALT (U/L) 22,32 ±11,22 20,76 ±8,37 21,54 ±10,17 0,54 

Ureia (mg/dL) 36,20 ±15,95 36,14 ±13,16 36,17 ±14,95 0,46 

γGT (U/L) 42,33 ±37,27 51,38 ±55,05 46,85 ±44,72 0,35 

Comorbidades (sim) 

DM2 55 (44,35%) 32 (44,44%) 87 (44,39%) 0,99 

Dislipidemia 68 (54,84%) 29 (40,28%) 97 (49,49%) 0,06 

Obesidade 49 (39,52%) 37 (51,39%) 86 (43,88%) 0,18 

DRC 10 (8,06%) 4 (5,56%) 14 (7,14%) 0,58 

Doenças cardiovasculares (sim) 

DAC 9 (7,26%) 10 (13,89%) 19 (9,69%) 0,14 

DCB 6 (4,84%) ≤5 (4,17%) 9 (4,59%) 0,99 

DDA ≤5 (0,81%) ≤5 (0,00%) ≤5 (0,51%) 0,99 

DAOP ≤5 (0,81%) ≤5 (4,17%) ≤5 (2,04%) 0,14 

IC ≤5 (4,03%) ≤5 (5,56%) 9 (4,59%) 0,73 

PAS: Pressão arterial sistólica; PAD: Pressão arterial diastólica; PAM: Pressão arterial média; HDL: 

High density lipoprotein; LDL: Low density lipoprotein; CT: Colesterol Total; TGL: Triglicérides; Não-

HDL: Non-High density lipoprotein cholesterol; GLI: Glicose; GLIHB: Glicohemoglobina; FAL: Fosfatase 

Alcalina; AST: Aspartato Aminotranferase; ALT: Alanina Aminotransferase; γGT: 

Gamaglutamiltransferase; DM2: Diabetes Mellitus Tipo 2; DAC: Doença Arterial Coronariana; DCB: 

Doença Cerebrovascular; DDA: Doença de Aorta; DAOP: Doença Obstrutiva Periférica; DRC: Doença 

Renal Crônica; IC: Insuficiência Cardíaca. *Controlados vs. Não controlados. 

 

As classes de fármacos utilizadas pelos indivíduos hipertensos estão 

apresentadas na TAB. 2. Não foram observadas diferenças significativas nos grupos 

em relação aos parâmetros de monoterapia ou associação. Apenas 60 participantes 

(31,25%) estavam usando somente um anti-hipertensivo. Os bloqueadores de 

receptores da angiotensina (46,67%) e inibidores de enzima conversora de 

angiotensina (25,00%) foram as classes de fármacos mais frequentemente utilizados 

em monoterapia e a associação mais observada foi de BRAs e DIUs (32,33%). A 

losartana foi o fármaco mais utilizado, estava presente em 61,73% de todas as 

terapias. 
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Tabela 2. Frequência das classes de anti-hipertensivos utilizadas pela população de 

estudo. 

 Hipertensos   

Variáveis 
Controlados 

n (%) 

Não controlados 

n (%) 

Total 

n (%) 
P 

Monoterapia               

BRA 15 (38,46%) 13 (61,90%) 28 (46,67%) 

0,38 

IECA 12 (30,77%) 3 (14,29%) 15 (25,00%) 

DIU 6 (15,38%) 3 (14,29%) 9 (15,00%) 

BB 4 (10,26%) 2 (9,52%) 6 (10,00%) 

BCC 2 (5,13%) 0 (0,00%) 2 (3,33%) 

Associações de medicamentos  

BRA+DIU 29 (34,52%) 14 (28,57%) 43 (32,33%) 

0,61 

BB+BRA+DIU 9 (10,71%) 5 (10,20%) 14 (10,53%) 

DIU+IECA 9 (10,71%) 5 (10,20%) 14 (10,53%) 

BCC+BRA+DIU 8 (9,52%) 4 (8,16%) 12 (9,02%) 

BAB+BRA+DIU 6 (7,14%) 2 (4,08%) 8 (6,02%) 

Outras associações (≤5%) 23 (27,38%) 19 (38,78%) 42 (31,58%)  

DIU: Diuréticos; BB: Β-Bloqueadores; BCC: Bloqueadores do Canal De Cálcio; BRA: Bloqueadores de 

Receptores da Angiotensina; IECA: Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina. 

A distribuição dos indivíduos pelos Postos de Saúde da Família está 

representada na TAB. 3. 
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Tabela 3. Prontuários coletados em cada Posto de Saúde da Família. 

PSF Quantidade Frequência 

Alvorada 34 17,35% 

Antônio dias 30 15,31% 

Flor de Liz 19 9,69% 

Saramenha 16 8,16% 

Caminhar 15 7,65% 

N. Sr.ª do Carmo 14 7,14% 

Bauxita 13 6,63% 

Topázio 13 6,63% 

Tulipas 11 5,61% 

Andorinhas 10 5,10% 

Renascer 7 3,57% 

Águas 6 3,06% 

Antônio Pereira 5 2,55% 

Amarantina 3 1,53% 

Total 196  

  

5.2 EFEITOS DOS GENÓTIPOS SOBRE O CONTROLE DA HIPERTENSÃO 

ARTERIAL 

 

A frequência e associação, não ajustada e ajustada, dos alelos e genótipos dos 

polimorfismos, em diferentes modelos genéticos, e dos grupos de hipertensos 

controlados e hipertensos não controlados estão dispostos na TAB. 4. 

Na análise do modelo de regressão logística multivariada, os genótipos 

CG+GG [AOR = 2,23 (1,10-4,10); p = 0,03], no modelo genético dominante, e CG 

[AOR = 2,09 (1,06-4,17); p = 0,04], no modelo genético aditivo, do polimorfismo 

ADIPOQ rs266729 foram associados à HA não controlada quando comparados com 

o genótipo CC. 

Nenhuma associação foi estabelecida entre os genótipos ou os alelos do NOS3 

rs3918226, NOS3 rs1799983 e ADIPOQ rs1501299 com o controle da pressão arterial 

nos diferentes modelos genéticos, ajustado ou não (P> 0,05). 

Devido à baixa frequência do genótipo TT do polimorfismo NOS3 rs3918226, 

somente foi possível realizar análises de associação para o modelo genético alélico e 
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dominante pelo teste do qui quadrado e pelo modelo de regressão logística 

multivariada. 

 

Tabela 4. Associação dos alelos e genótipos dos SNPs com o controle da HA, em 

diferentes modelos genéticos. 

 Hipertensos     

 
Controlados 

n (%) 

Não 

controlados 

n (%) 

OR (IC 95%) P AORª (IC 95%) P 

NOS3 rs3918226 

Alelo           

C 122 (85,31%) 72 (89,89%) 1  1  

T 21 (14,69%) 9 (11,11%) 0,73 (0,30-1,65) 0,54 0,76 (0,30-1,82) 0,55 

Dominante           

CC 103 (83,06%) 63 (87,50%) 1  1  

CT+TT 21 (16,94%) 9 (12,50%) 0,70 (0,29-1,62) 0,53 0,75 (0,29-1,81) 0,53 

Recessivo           

CC+CT 122 (98,39%) 72 (100,0%)       

TT 2 (1,61%) 0 (0,00%) - 0,53  -  

Aditivo           

CC 103 (83,06%) 63 (87,50%)       

CT 19 (15,32%) 9 (12,50%) - 0,47  -  

TT 2 (1,61%) 0 (0,00%)       

NOS3 rs1799983 

Alelo           

G 111 (67,27%) 68 (69,39%) 1  1  

T 54 (32,73%) 30 (30,61%) 0,91 (0,52-1,58) 0,79 0,89 (0,50-1,56) 0,68 

Dominante           

GG 70 (56,45%) 42 (58,33%) 1  1  

GT+TT 54 (43,55%) 30 (41,67%) 0,93 (0,51-1,65) 0,99 1,13 (0,61-2,11) 0,71 

Recessivo           

GG+GT 111 (89,52%) 68 (94,44%) 1  1  

TT 13 (10,48%) 4 (5,56%) 0,50 (0,17-1,59) 0,30 0,54 (0,14-1,71) 0,32 

Aditivo           

GG 70 (56,45%) 42 (58,33%)    1  

GT 41 (33,06%) 26 (36,11%) - 0,49 0,99 (0,51-1,92) 0,98 

TT 13 (10,48%) 4 (5,56%)    0,54 (0,14-1,75) 0,33 
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ADIPOQ rs266729 

Alelo           

C 119 (73,46%) 68 (68,00%) 1  1  

G 43 (26,54%) 32 (32,00%) 1,30 (0,75-2,23) 0,40 1,57 (0,88-2,81) 0,13 

Dominante           

CC 81 (65,32%) 40 (55,56%) 1  1  

CG+GG 43 (34,68%) 32 (44,44%) 1,51 (0,83-2,74) 0,22 2,23 (1,10-4,10) 0,03* 

Recessivo           

CC+CG 119 (95,97%) 68 (94,44%) 1  1  

GG 5 (4,03%) 4 (5,56%) 1,40 (0,42-4,87) 0,72 0,58 (0,14-2,54) 0,45 

Aditivo           

CC 81 (65,32%) 40 (55,56%)    1  

CG 38 (30,65%) 28 (38,89%)  - 0,40 2,09 (1,06-4,17) 0,04* 

GG 5 (4,03%) 4 (5,56%)      2,25 (0,50-9,72) 0,27 

ADIPOQ rs1501299 

Alelo           

G 108 (61,02%) 65 (67,71%) 1  1  

T 69 (38,98%) 31 (32,29%) 0,75 (0,44-1,26) 0,30 0,76 (0,44-1,32) 0,34 

Dominante           

GG 55 (44,35%) 41 (56,94%) 1  1  

GT+TT 69 (55,65%) 31 (43,06%) 0,60 (0,33-1,07) 0,10 0,66 (0,35-1,23) 0,19 

Recessivo           

GG+GT 108 (87,10%) 65 (90,28%) 1  1  

TT 16 (12,90%) 7 (9,72%) 0,73 (0,29-1,85) 0,65 0,58 (0,20-1,52) 0,28 

Aditivo           

GG 55 (44,35%) 41 (56,94%)    1  

GT 53 (42,74%) 24 (33,33%)  - 0,24 0,71 (0,37-1,40) 0,33 

TT 16 (12,90%) 7 (9,72%)      0,50 (0,17-1,37) 0,20 

* P <0,05. ª AOR ajustado por etnia, dislipidemia, obesidade, doenças cardiovasculares e ácido úrico. 
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5.3 EFEITOS DOS GENÓTIPOS SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL 

 

Os efeitos dos genótipos dos polimorfismos rs3918226 e rs1799983 do gene 

NOS3, rs266729 e rs1501299 do gene ADIPOQ nos níveis da pressão arterial dos 

hipertensos são mostrados na FIG. 6. 

 

Figura 6. Efeitos dos genótipos dos SNPs do NOS3 e ADIPOQ sobre os níveis da 

pressão arterial sistólica (PAS), média (PAM) e diastólica (PAD) de indivíduos 

hipertensos em tratamento. 

 

A (rs3918226 do gene NOS3); B (rs1799983 do gene NOS3), C (rs266729 do 

gene ADIPOQ) e D (rs1501299 do gene ADIPOQ). Os dados são apresentados como 

médias ± DP. 

Não foram encontradas diferenças de PAS, PAM e PAD entre os genótipos na 

ANOVA (FIG. 6). Entretanto, na análise ajustada pelo modelo de regressão linear 
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múltipla (TAB. 5), as médias da PAS (CC = 133,40±15,77 mmHg; CG = 137,40±14,48 

mmHg; p = 0,02) e PAM (CC = 99,79±9,67 mmHg; CG = 102,00±10,31 mmHg; p = 

0,03) do genótipo CG do polimorfismo ADIPOQ rs266729 apresentaram maiores 

níveis em comparação com o genótipo CC.  

 

Tabela 5. Efeitos dos genótipos nos níveis de pressão arterial de indivíduos 

hipertensos (regressão linear múltipla). 

      PAS PAM PAD 

      R² β SE P R² β SE p R² β SE p 

NOS3 rs3918226 

CC 

0,09 

1 

0,12 

1 

0,12 

1 

CT -1,19 3,19 0,71 -0,24 2,02 0,91 0,24 1,75 0,89 

TT -3,27 10,87 0,76 -3,35 6,90 0,63 -3,40 5,97 0,57 

NOS3 rs1799983 

GG 

0,10 

1 

0,12 

1 

0,12 

1 

GT 
1,18 2,36 0,62 0,15 

1,50

2 0,92 -0,38 1,30 0,78 

TT -2,07 4,00 0,61 -0,59 2,54 0,82 0,15 2,20 0,95 

ADIPOQ rs266729 

CC 

0,12 

1 

0,14 

1 

0,13 

1 

CG 5,53 2,34 0,02* 3,22 1,49 0,03* 2,06 1,30 0,11 

GG -2,57 5,19 0,62 -1,58 3,30 0,63 -1,09 2,88 0,71 

ADIPOQ rs1501299 

GG 

0,09 

1 

0,13 

1 

0,13 

1 

GT 1,14 2,37 0,63 1,60 1,50 0,29 1,83 1,29 0,16 

TT 1,30 3,53 0,71 2,54 2,23 0,26 3,16 1,92 0,10 

PAS: Pressão arterial sistólica; PAD: Pressão arterial diastólica; PAM: Pressão arterial média; R²: 

coeficiente de determinação; β: coeficiente angular; SE: erro padrão. * P <0,05 
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5.4 ANÁLISE DE DESEQUILÍBRIO DE LIGAÇÃO DOS POLIMORFISMOS DOS 

GENES NOS3 E ADIPOQ 

 

A extensão do desequilíbrio de ligação (LD) foi expressa em termos da 

estimativa de máxima verossimilhança do desequilíbrio (D’) representado na FIG. 7. 

As combinações de alelos dos SNPs NOS3 rs3918226 e rs1799983 estavam em LD 

(D’ = 0,79), enquanto as combinações dos SNPs ADIPOQ rs266729 e rs1501299 não 

estavam em LD (D’ = 0,47). As estimativas de LD pareadas também foram calculadas 

para polimorfismos estudados de cada gene (TAB. 6).  

 

Figura 7. Gráfico de desequilíbrio de ligação para polimorfismos dos genes NOS3 e 
ADIPOQ em hipertensos controlados e não controlados. 

 

 

Tabela 6. Estimativas de desequilíbrio de ligação pareadas para polimorfismos dos 
genes NOS3 e ADIPOQ em hipertensos controlados e não controlados. 

SNPs D’ LOD r² 

NOS3 rs3918226 : rs1799983 0,79 7,96 0,16 

ADIPOQ rs266729 : rs1501299 0,47 1,30 0,03 

D’: Estimativa de Máxima Verossimilhança do Desequilíbrio; LOD: Log da Razão De 

Chances de Probabilidade; r²: Coeficiente de Correlação. 
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5.5 EFEITOS DOS HAPLÓTIPOS SOBRE O CONTROLE DA HIPERTENSÃO 

ARTERIAL 

 

A frequência e associação não ajustada e ajustada dos haplótipos dos 

polimorfismos, distribuídos nos grupos controlado e não controlado estão dispostos 

na TAB. 7. 

Na análise do teste de qui quadrado, o haplótipo CT [OR = 0,52 (0,29-0,91); p 

= 0,03] dos polimorfismos rs266729 e rs1501299 do gene ADIPOQ foi associado a 

HA controlada quando comparado com o haplótipo CG. 

Na análise do modelo de regressão logística multivariada, os haplótipos GG 

[AOR = 2,07 (1,09-3,96); p = 0,03] e GT [AOR = 6,71 (1,31-50,37); p = 0,03] do gene 

ADIPOQ foram associados à HA não controlada quando comparados com o haplótipo 

CT. Nenhuma associação foi estabelecida entre os haplótipos do NOS3 com o 

controle da pressão arterial, ajustado ou não (P>0,05). 

Tabela 7. Associação não ajustada (Teste do qui quadrado) e ajustada (Modelo de 

regressão logística multivariada) dos haplótipos dos SNPs com o controle da HA. 

 Hipertensos     

Haplótipo 
Controlados 

n (%) 

Não 

controlados 

n (%) 

OR (IC 95%) p AORª (IC 95%) p 

NOS3 (rs3918226 e rs1799983) 

CG 177 (71,55%) 109 (75,54%) 1  1  

CT 48 (19,18%) 26 (18,21%) 0,91 (0,54-1,52) 0,82 0,86 (0,48-1,49) 0,59 

TG 3 (1,43%) 1 (0,84%) 0,54 (0,05-5,31) - 0,43 (0,02-3,66) 0,48 

TT 19 (7,83%) 8 (5,40%) 0,67 (0,28-1,56) 0,36 0,72 (0,28-1,71) 0,47 

ADIPOQ (rs266729 e rs1501299) 

CG 119 (47,99%) 79 (55,21%) 1  1,51 (0,90-2,57) 0,13 

CT 81 (32,66%) 29 (19,79%) 0,52 (0,29-0,91) 0,03* 1  

GG 44 (17,73%) 26 (18,40%) 0,91 (0,50-1,66) 0,42 2,07 (1,09-3,96) 0,03* 

GT 4 (1,61%) 10 (6,59%) 4,73 (0,88-25,48) 0,09 6,71 (1,31-50,37) 0,03* 

* P <0,05. ª AOR ajustado por etnia, dislipidemia, obesidade, doenças cardiovasculares e ácido úrico. 

 

5.6 EFEITOS DOS HAPLÓTIPOS SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL 
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Os efeitos dos haplótipos dos polimorfismos do NOS3 e ADIPOQ nos níveis da 

pressão arterial dos hipertensos em tratamento são mostrados na FIG. 8. 

Não foram encontradas diferenças de PAS e PAM entre os haplótipos, tanto 

para o gene NOS3 quanto para o gene ADIPOQ, na análise não ajustada. Apesar 

disso, nota-se na FIG. 8, que o haplótipo GT para o ADIPOQ apresenta uma tendência 

de maiores níveis de PAS e PAM. Os hipertensos portadores do haplótipo GT, para 

os polimorfismos do ADIPOQ, apresentaram uma média de PAD superior à dos 

haplótipos CG e GG (CG = 82,70±9,26a mmHg; GG = 82,70±6,97b mmHg; GT = 

92,38±7,87ab mmHg; pa = 0,04; pb = 0,04). Entretanto, na análise ajustada pelo modelo 

de regressão linear múltipla (TAB. 8), as médias da PAM (CT = 100,95±9,78 mmHg; 

GT = 109,74±10,98 mmHg; p = 0,02) e PAD (CT = 84,19±6,97 mmHg; GT = 

92,38±7,87 mmHg; p = 0,03) do haplótipo GT do polimorfismo ADIPOQ rs266729 

apresentaram maiores níveis em comparação com o haplótipo CT. 

 

Figura 8. Efeitos dos haplótipos dos SNPs do NOS3 e ADIPOQ sobre os níveis da 

pressão arterial sistólica (PAS), média (PAM) e diastólica (PAD) de indivíduos 

hipertensos em tratamento. 

 

Os dados são apresentados como médias ± DP. * P <0,05. 

 

Tabela 8. Efeitos dos haplótipos nos níveis de pressão arterial de indivíduos 

hipertensos em tratamento (regressão linear múltipla). 

Haplótipo 
PAS PAD  PAM 

R² β SE P R² β SE p  R² β SE p 
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NOS3 (rs3918226 e rs1799983) 

CG 

0,10 

1 

0,12 

1  

0,12 

1 

CT -0,34 1,96 0,86 -0,04 1,08 0,97  -0,14 1,25 0,91 

TG -9,44 7,54 0,21 0,13 4,15 0,97  -3,06 4,79 0,52 

TT -0,21 3,01 0,94 -0,30 1,66 0,86  -0,27 1,91 0,89 

ADIPOQ (rs266729 e rs1501299) 

CT 

0,10 

1 

0,14 

1  

0,13 

1 

CG -0,99 1,77 0,58 -1,60 0,96 0,10  -1,40 1,12 0,21 

GG 1,22 2,21 0,58 -0,79 1,20 0,51  -0,12 1,39 0,93 

GT 9,02 5,84 0,12 7,35 3,18 0,02*  7,90 3,68 0,03* 

PAS: Pressão arterial sistólica; PAD: Pressão arterial diastólica; PAM: Pressão arterial média; R²: 

coeficiente de determinação; β: coeficiente angular; SE: erro padrão. 

 

5.7 EFEITOS DAS INTERAÇÕES ENTRE POLIMORFISMOS DOS GENES 

ADIPOQ E NOS3 NO CONTROLE DA HIPERTENSÃO 

 

Foram avaliadas as possíveis interações entre os SNPs rs3918226 e 

rs1799983 do NOS3, rs266729 e rs1501299 do ADIPOQ quando comparados os 

grupos hipertensos controlados e não controlados. As combinações específicas de 

genótipos de baixo e alto risco classificadas pelo MDR quando comparados os grupos 

hipertensos controlados e não controlados estão representadas na FIG. 9. Os 

resultados da análise das interações estão dispostos na TAB. 9.  

Células marcadas em cinza claro e escuro correspondem aos grupos 

hipertensos controlados e não controlados, respectivamente. O genótipo GG do 

polimorfismo ADIPOQ rs1501299 combinado com o genótipo GG do polimorfismo 

NOS3 rs1799983 foi mais prevalente em indivíduos com HA não controlada, mas o 

mesmo genótipo GG do NOS3 foi mais prevalente em indivíduos com HA controlada 

quando combinado ao genótipo GT do polimorfismo ADIPOQ rs1501299. 

  

Figura 9. Análise de interação gene-gene dos polimorfismos NOS3 rs1799983, 

ADIPOQ rs1501299, quando comparados os grupos hipertensos controlados e não 

controlados. 
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Caselas marcadas em cinza escuro correspondem ao grupo de hipertensos controlados e 

cinza claro ao grupo de hipertensos não controlados. Os números em cima das barras indicam 

a quantidade de indivíduos que possui determinada combinação dos genótipos. 

 

Tabela 9. Modelo de interação do MDR robusto entre polimorfismos de NOS3 e 

ADIPOQ em hipertensos controlados e não controlados. 

Modelos de Interação 
Pontuação de 

Treinamento 

Pontuação 

de Teste 
CVC P 

Hipertensos Controlados (N=124) e Não Controlados (n=72) 

ADIPOQ rs1501299 0,57 0,51 8/10 0,72 

NOS3 rs1799983, ADIPOQ rs1501299 0,60 0,48 6/10 0,89 

NOS3 rs1799983, ADIPOQ rs266729,  

ADIPOQ rs1501299 
0,64 0,47 8/10 0,95 

ADIPOQ: Gene da Adiponectina; CVC: Cross-validation consistency; MDR: Multifactor 

Dimensionality Reduction; NOS3: Gene da Sintase endotelial do óxido nítrico 3. 
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Não foi possível observar interações significativas entre genótipos dos 

polimorfismos NOS3 rs1799983, ADIPOQ rs1501299 nos grupos controlados e não 

controlados. (Pontuação do teste = 0.60, CVC = 6/10 e P = 0,89). 
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6 DISCUSSÃO 

 

Este estudo avaliou se SNPs dos genes ADIPOQ e NOS3, os seus haplótipos 

e a interação entre eles estão associados ao controle da pressão arterial e se afetam 

os níveis de pressão arterial em hipertensos em tratamento. Os principais resultados 

deste estudo foram: (i) os genótipos CG, no modelo aditivo, e CG+GG, no modelo 

dominante, para o polimorfismo rs266729 do gene ADIPOQ foram associados com a 

HA não controlada e (ii) o genótipo CG, no modelo aditivo, foi associado a maiores 

níveis de PAS e PAM; (iii) enquanto os haplótipos GT e GG dos polimorfismos do 

ADIPOQ foram associados à HA não controlada e (iv) o haplótipo GT foi associado a 

maiores níveis de PAM e PAD. 

     Nenhuma associação foi estabelecida entre os genótipos ou os alelos do 

NOS3 rs3918226 e NOS3 rs1799983 com o controle da pressão arterial, nos 

diferentes modelos genéticos, ou níveis de pressão arterial. Um estudo avaliou 

indivíduos normotensos e hipertensos e verificou que o alelo T do NOS3 rs1799983 

foi mais comum em indivíduos hipertensos, incluindo aqueles com HA controlada e 

não controlada, em comparação com normotensos. Apesar disso, em acordo com os 

resultados deste trabalho, não foram encontradas diferenças entre indivíduos 

hipertensos controlados e não controlados, sugerindo que esse polimorfismo não 

afeta o controle da pressão arterial em hipertensos em tratamento nessa população 

(JÁCHYMOVÁ et al., 2001). Outros estudos avaliaram o efeito do NOS3 rs3918226 

no tratamento com diferentes fármacos anti-hipertensivos e mostraram associação 

com melhores respostas a doses mais altas de enalapril (OLIVEIRA-PAULA et al., 

2016) e melhores respostas ao amlodipina em comparação com lisinopril ou 

clortalidona (X. et al., 2012). Embora a expressão reduzida de NOS3 possa aumentar 

o risco de HA e doença cardiovascular em portadores deste polimorfismo, 

curiosamente, esses indivíduos também podem apresentar melhores respostas a 

fármacos anti-hipertensivos reduzindo a progressão da HA e de doenças 

cardiovasculares através do aumento da expressão e ativação da NOS3 (COTTA 

FILHO et al., 2020).  

Estudos anteriores sugeriram que a adiponectina tem um papel importante na 

fisiopatologia da HA não controlada, o que justifica a busca de seus potenciais 

marcadores genéticos próximos ao ADIPOQ que possam estar implicados na 
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resistência à terapia anti-hipertensiva (KIM et al., 2013). De Faria et al. (2015) mostrou 

a associação entre dois dos SNPs do ADIPOQ (rs266729 e rs1501299) e níveis 

plasmáticos de adiponectina em indivíduos com HA não controlada. Embora esses 

SNPs possam contribuir para afetar de forma diferente os níveis de adiponectina nos 

subgrupos de HA não controlada, estes pesquisadores encontraram ambas as 

frequências genotípicas semelhantes (DE FARIA et al., 2015). Curiosamente, o 

presente estudo mostrou que o genótipo CG para o polimorfismo rs266729 do 

ADIPOQ foi associado com a HA não controlada, enquanto os haplótipos GT e GG 

dos polimorfismos rs266729 e rs1501299 do ADIPOQ foram associados a HA não 

controlada em comparação com o haplótipo CT indicando influência na 

responsividade à terapia anti-hipertensiva, na suscetibilidade de atingir ou não o 

controle da PA em indivíduos controlados e não controlados. Podemos suspeitar que 

esses resultados possam ser explicados por amostragem, uma vez que, no presente 

estudo, foram incluídos apenas hipertensos não resistentes com adesão ao 

tratamento, favorecendo, portanto, a observação do efeito isolado do gene. 

Uma possível explicação para a influência da ADIPOQ rs266729 no controle da 

pressão arterial reside no fato de que este SNP está localizado na região promotora 

da ADIPOQ e causa alterações de nucleotídeos, resultando na substituição da citosina 

por guanina no nucleotídeo -11377 (-11377C> G). Este polimorfismo foi associado a 

um baixo nível sérico de adiponectina e ao aumento do risco de HA em uma população 

chinesa de Hong Kong (ONG et al., 2010). Como visto em seções anteriores deste 

trabalho, em células endoteliais, a adiponectina aumenta a atividade da NOS3 

induzindo a fosforilação da enzima e a formação do complexo com a proteína de 

choque térmico (HSP) 90, por meio da ativação da proteína quinase ativada por AMP 

(AMPK) (CHEN et al., 2003). Com menores níveis de adiponectina, a síntese de NO, 

mediado por esta adipocina, tem potencial de sofrer redução e diminuir o efeito 

hipotensor desta via podendo resultar numa pressão arterial não controlada. 

Em consonância com o proposto, o genótipo CG ADIPOQ rs266729 foi 

associado à HA no grupo feminino relatado por Machado et al. (2014). Além disso, 

uma tendência de aumento da PAD para os genótipos CG e GG do polimorfismo 

ADIPOQ rs266729 em gestantes saudáveis também foi detectada em seu estudo 

(MACHADO et al., 2014). Também foi detectado por Jiang et al., um aumento de PAS 

e PAD causado pelo alelo G do polimorfismo ADIPOQ rs266729 em uma população 
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britânica (JIANG et al., 2014). De forma semelhante a estes trabalhos, os resultados 

do presente estudo mostraram que o genótipo CG para o polimorfismo rs266729 do 

ADIPOQ foi associado a maiores níveis de PAS e PAM; enquanto o haplótipo GT dos 

polimorfismos rs266729 e rs1501299 do ADIPOQ foram associados a maiores níveis 

de PAM e PAD em comparação com o haplótipo CT.  

Não foram encontradas associações dos genótipos do polimorfismo rs1501299 

com controle da HA ou níveis de PA, apesar disso, foi encontrado no teste de 

contingência que o haplótipo CT dos dois polimorfismos avaliados do gene ADIPOQ 

foi associado à HA controlada em comparação com CG. O haplótipo CT apresenta 

apenas o alelo variante para o polimorfismo rs1501299, curiosamente, de acordo com 

um estudo, o alelo T deste polimorfismo pode reduzir o risco de HA em comparação 

com o alelo G (FAN et al., 2017). Além disso, o nível de adiponectina sérica elevada 

foi encontrada em portadores do alelo T em um grupo de grávidas com pré-eclâmpsia 

grave (YOUPENG et al., 2010), o que sugere um papel protetor para esse 

polimorfismo na HA e no controle da PA.  

Entretanto, foi observado na análise de regressão linear múltipla que o 

haplótipo GT dos dois polimorfismos avaliados do gene ADIPOQ apresentou maiores 

níveis de pressão arterial do que o haplótipo CT. Este resultado entra em conflito com 

a hipótese apresentada sobre a fator protetor do alelo T do polimorfismo ADIPOQ 

rs1501299, pois espera-se que na presença deste alelo protetor, os níveis de pressão 

não sofreriam aumentos drásticos. Com isto, supõe-se que exista um impacto maior 

na presença do alelo mutante do polimorfismo ADIPOQ rs266729 nos níveis de PA, 

visto que foram encontradas associações entre este polimorfismo e o controle da HA 

e níveis de PA no presente trabalho. 

Não foram encontradas interações genéticas significativas entre os 

polimorfismos rs3918226 e rs1799983 do NOS3 e rs266729 e rs1501299 do ADIPOQ 

quando comparados os grupos hipertensos controlados e não controlados. Essa 

ausência de associação não indica necessariamente uma falta de efeito da interação 

dos polimorfismos dos genes ADIPOQ e NOS3. Tanto a HA quanto o controle e níveis 

de PA são características altamente hereditárias e se originam das interações de 

múltiplos genes, fatores ambientais e comportamento (KUNEŠ; ZICHA, 2009). A 

contribuição da interação dos polimorfismos avaliados pode ser pequena e não leva a 

alterações significativas podendo ser facilmente mascarada por outros fatore 
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genéticos, ambientais e, até mesmo dissipado, devido ao n amostral que acaba sendo 

reduzido quando as amostras são agrupadas em combinações de genótipos. 

Foi observado um LD entre alelos dos SNPs NOS3 rs3918226 e NOS3 

rs1799983, enquanto as combinações dos SNPs ADIPOQ rs266729 e ADIPOQ 

rs1501299 não estavam em LD. O LD é afetado por uma variedade de fatores, 

incluindo seleção, taxas de recombinação genética, taxas de mutação, deriva 

genética, sistemas de acasalamento, estrutura populacional e ligação genética. 

Assim, o padrão de LD no genoma é um poderoso sinal dos processos genéticos 

populacionais que o constroem (FRAZER et al., 2007). SNPs intimamente ligados 

tendem a estar em forte LD entre si. Os padrões de LD em humanos confirmam que 

o genoma consiste em blocos de haplótipos nos quais a maioria ou todos os SNPs 

estão em forte LD. Acredita-se que esses altos níveis de LD em SNPs sejam 

verdadeiros para alelos que aumentam o risco de doenças genéticas complexas 

(SLATKIN, 2008), no entanto, os SNPs do gene ADIPOQ associados ao controle de 

HA e níveis de PA não estão em LD. Uma hipótese é que os polimorfismos estejam 

separados por cerca de 11.000 bases, favorecendo a recombinação genética. Este 

resultado não implica a ausência de LD em outros SNPs do gene ADIPOQ. 

A frequência de indivíduos hipertensos com pressão arterial controlada 

encontrada neste trabalho (63,27%) foi superior à frequência observada em estudos 

da população de Ouro Preto e até mesmo em outras populações. Uma pesquisa feita 

em 2006, em Ouro Preto, mostrou que a pressão arterial estava controlada em 20,3 

% dos entrevistados em tratamento para HA (MELO NETO, 2006).  

As tendências na prevalência global da HA e o progresso no tratamento e 

controle de 1990 a 2019 foram analisados em um estudo recente usando uma análise 

combinada de 1.201 estudos representativos da população com 104 milhões de 

participantes. Em 2019, a taxa de controle de indivíduos hipertensos em todo o mundo 

foi de 23% para mulheres e 18% para homens. Coreia do Sul, Canadá e Islândia 

tiveram as maiores taxas de tratamento e controle (> 70% de taxa de tratamento; > 

50% de taxa de controle), seguidos pelos Estados Unidos, Costa Rica, Alemanha, 

Portugal e Taiwan. As taxas de tratamento e controle melhoraram na maioria dos 

países desde 1990. Países de alta renda, Europa Central e alguns países de renda 

média-alta (incluindo Brasil, Costa Rica, Taiwan e outros) apresentaram as maiores 

melhorias. No Brasil em 2019, 70% das mulheres e 54% dos homens hipertensos 
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estavam em tratamento e apenas 39% e 28% apresentavam pressão arterial 

controlada, respectivamente (ZHOU et al., 2021b). 

Entretanto, a maioria dos trabalhos encontrados na literatura que apresentam 

baixas taxas de controle da pressão arterial não avaliam a adesão terapêutica desses 

indivíduos em relação aos anti-hipertensivos, portanto, a frequência de hipertensos 

com pressão arterial descontrolada nestes trabalhos possa estar elevada pelo uso 

incorreto dos anti-hipertensivos. No presente estudo, foi avaliado a adesão 

farmacológica dos indivíduos hipertensos com o uso do Teste de Escala de Adesão 

Terapêutica de Oito Itens de Morisky (MORISKY et al., 2008), preconizado pela 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (BARROSO et al., 2021), e somente 

incluídos no trabalho os hipertensos que apresentaram alta adesão aos anti-

hipertensivos. O teste foi criado a partir da escala anterior de quatro itens (MORISKY; 

GREEN; LEVINE, 1986), tem maior confiabilidade e foi validado para o português 

brasileiro (DE OLIVEIRA-FILHO et al., 2014).  

Não foram encontradas diferenças entre a frequência de gênero entre os 

grupos controlados e não controlados, entretanto, nota-se um aumento da frequência 

do sexo masculino nos grupos de hipertensos não controlados. Uma grande meta-

análise de estudos feitos na população chinesa mostrou que a conscientização, o 

tratamento e o controle entre todos e os indivíduos em tratamento foram mais 

favoráveis nas mulheres do que nos homens (REDFERN et al., 2019). Zhang et al. 

(2017) mostraram que o sexo masculino está mais propenso ao não controle da 

pressão arterial quando comparado com sexo feminino (ZHANG; MORAN, 2017). Em 

consonância, as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial consideram o sexo 

masculino como fator de risco devido à maiores níveis de pressão arterial e frequência 

de desfechos cardiovasculares encontrado na população masculina (BARROSO et 

al., 2021). 

Não houve associação significativa entre os grupos de controle da pressão e a 

etnia em Ouro Preto, embora ocorresse maior percentual de hipertensos não 

controlados entre os indivíduos não brancos. Entre 69.211 participantes do Estudo de 

Coorte da Comunidade do Sul, tanto a HA não controlada quanto a HA não relatada 

foram duas vezes mais altas entre pretos do que brancos (SAMPSON et al., 2014). 

Embora as disparidades na prevalência, controle e resultados da HA persistam em 

minorias raciais/étnicas em relação a brancos não hispânicos, minorias raciais/étnicas 
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são frequentemente sub-representadas em estudos genéticos e clínicos. As causas 

das disparidades raciais/étnicas da HA são complexas, multifatoriais e não 

adequadamente compreendidas (DEERE; FERDINAND, 2020). 

O presente trabalho possui pontos fortes como, a capacidade de avaliar a 

adesão à terapia medicamentosa que reduz a interferência dos fatores ambientais no 

controle da HA e dos níveis de pressão arterial para avaliar o efeito genético. Outro 

ponto forte é que foi possível avaliar dados relacionados a tratamentos médicos ou 

outros pelo prontuário eletrônico dos indivíduos e confirmar as informações obtidas 

durante a entrevista e os fármacos utilizados. Apesar disso, os dados do prontuário 

eletrônico foram inseridos a partir de 2016, com isso, pode ter sido negligenciado 

alguma informação utilizada para caracterizar a população. Contudo, na primeira 

consulta registrada frequentemente havia um resumo da condição do paciente. Todos 

os participantes são hipertensos em tratamento com diferentes anti-hipertensivos. O 

uso de anti-hipertensivos influencia a biodisponibilidade de NO, no entanto, diferentes 

tratamentos farmacológicos, como monoterapia e associação, influenciam 

diferentemente de forma direta ou pleiotrópica. Isso poderia contribuir para a falta de 

associação entre polimorfismos genéticos e controle da pressão arterial, visto que não 

foi analisada uma determinada terapia.  

No entanto, é importante destacar que a população deste estudo é uma 

amostra pragmática, por conveniência, que reflete a vida real, em que a maioria dos 

indivíduos hipertensos fazem uso de mais de um fármaco e apresentam 

comorbidades. Portanto, esse tipo de estudo avalia com mais precisão a efetividade 

de um tratamento podendo ser mais interessante em termos de utilidade clínica da 

farmacogenética. 

O surgimento do COVID-19 afetou a pesquisa científica. Muitos centros tiveram 

que desacelerar suas atividades devido à medidas de saúde pública, enquanto outros 

mudaram suas atividades para pesquisar fármacos que poderiam ser usados no 

tratamento do novo coronavírus (MOUJAESS; KOURIE; KATTAN, 2020). A COVID-

19 é uma doença sistêmica com efeitos a longo prazo que se estendem muito além 

dos pulmões. Os efeitos a longo prazo da COVID-19 incluem danos aos pulmões, 

coração e cérebro (LOPEZ-LEON et al., 2021). Embora o número de indivíduos 

acometidos por COVID-19 não foi investigado na amostra do estudo durante nosso 

processo de recrutamento, a exposição concomitante à COVID-19 em indivíduos em 
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terapia anti-hipertensiva não pode ser ignorada; portanto, vale a pena considerar a 

farmacogenética do tratamento durante a pandemia. Apesar disso, os participantes 

incluídos neste trabalho foram recrutados com empenho durante a pandemia no ano 

de 2021, o que apresenta homogeneidade quanto a influência pós-COVID-19. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O polimorfismo rs266729 do gene ADIPOQ está associado com a HA não 

controlada e com maiores níveis de PAS e PAM; além disso os haplótipos dos 

polimorfismos rs266729 e rs1501299 do ADIPOQ também estão associados à HA não 

controlada e maiores níveis de PAM e PAD, surgindo como potenciais biomarcadores 

para resposta a terapia anti-hipertensiva. 
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9 APÊNDICES 

9.1 APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Observação: Este documento lhe dará as informações necessárias para ajudá-lo(a) 

a decidir se você deseja participar ou não desse estudo. Ele permitirá uma 

compreensão acerca das razões científicas desse estudo, bem como sobre seus 

direitos e responsabilidades no caso de decidir participar do mesmo.  

 Você está sendo convidado(a) a participar do projeto “ESTUDO DE FATORES 

DE RISCO E POLIMORFISMOS GENÉTICOS ASSOCIADOS À HIPERTENSÃO 

ARTERIAL NO MUNICÍPIO DE OURO PRETO” que busca analisar os fatores de 

risco, genéticos ou não, que podem estar relacionados ao aparecimento da 

pressão alta (ou hipertensão) e auxiliar no maior conhecimento e 

conscientização sobre esta doença e, com isto, em seu melhor controle.  

 Informamos que você foi selecionado(a) para esta pesquisa porque 

compareceu ao Laboratório de Análises Clínicas (LAPAC) com solicitação médica 

para realização de exames laboratoriais relacionados ao acompanhamento da 

pressão alta (hipertensão).  

 Se aceitar participar do projeto, você será entrevistado (a) por profissional ou 

aluno de graduação devidamente treinado. As perguntas da entrevista se referem aos 

seus dados pessoais (idade, data de nascimento, endereço, telefone, doenças, 

fármacos, hábitos de vida, etc.), a seu histórico familiar e pessoal de doenças, a 

fatores associados com a hipertensão e com a sua qualidade de vida. Tudo que você 

responder será estritamente confidencial, as informações coletadas dos(as) 

participantes do estudo serão usadas apenas em relatos científicos, sem nenhuma 

identificação pessoal. Além da entrevista, você responderá um teste para avaliar sua 

adesão ao tratamento anti-hipertensivo. Será medida sua pressão arterial, peso, altura 

e circunferência de cintura.   

 Esclarecemos que os exames laboratoriais solicitados pelo seu médico serão 

realizados pelo LAPAC, independentemente de você aceitar ou não participar do 

estudo, ou seja, se você decidir NÃO participar do projeto, seus exames serão 

realizados e liberados normalmente. Caso decida participar, parte do sangue coletado 

também será utilizada para análise de polimorfismo (análise genética) relacionada à 
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hipertensão. O material coletado e não utilizado será descartado e não será 

aproveitado em outros estudos.  

Ademais, solicito sua autorização para utilização dos dados clínicos coletados 

em prontuários durante período de atendimento e consulta nas unidades de saúde, 

localizadas no município de Ouro Preto – MG. Por meio do levantamento de prontuário 

iremos identificar o histórico de medidas de pressão arterial, fármacos utilizados e 

outros agravos à saúde presentes. 

 As possibilidades de riscos à sua saúde durante a execução deste trabalho 

serão mínimas, uma vez que a coleta de sangue será feita dentro das normas 

estabelecidas pelo laboratório, com material descartável (seringas, agulhas e luvas). 

Ressaltamos que esta coleta já seria realizada por solicitação do seu médico, sendo 

independente deste projeto. É importante salientar que para a coleta de sangue basta 

uma simples punção na veia de seu braço, a qual não é dolorosa quando feita com 

técnica adequada. O procedimento será realizado por profissional altamente 

qualificado e devidamente habilitado para realizar esse procedimento. Além disso, 

todo o material sujo proveniente da manipulação do sangue será devidamente 

esterilizado antes do descarte e lavagem. As medidas de peso e altura serão feitas 

com os cuidados necessários para que você não corra risco de escorregar e cair. Será 

necessário tomar um pouco do seu tempo (cerca de 10 a 15 minutos) para a 

entrevista. 

 Os resultados dos exames laboratoriais solicitados pelo médico que te 

acompanha serão entregues a você na recepção do LAPAC em data agendada no 

momento da coleta, via número de protocolo. Caso seja necessário, você será 

encaminhado à consulta de aconselhamento genético, que será agendada conforme 

a sua disponibilidade e a do profissional que o(a) atenderá. Havendo interesse esses 

exames poderão ser realizados em seus familiares. Os exames laboratoriais serão 

importantes para o acompanhamento da sua saúde e o resultado da análise de 

polimorfismos pode permitir a detecção de predisposição genética ao 

desenvolvimento de pressão alta.  

 No decorrer do projeto, você também será convidado(a) a participar de 

atividades educativas que informarão e ajudarão a esclarecer dúvidas sobre a 

hipertensão. A sua participação nestas atividades NÃO é obrigatória. 
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 Os dados obtidos servirão para a elaboração de um banco de dados e poderão 

contribuir para o desenvolvimento de propostas voltadas para os hipertensos, com 

vistas a promover melhor acompanhamento, conscientização, controle e qualidade de 

vida dos pacientes já diagnosticados. Além disso, o estudo apontará as principais 

causas da hipertensão no município de Ouro Preto e poderá levar a controle mais 

eficaz desta doença em Ouro Preto.  

 Sua participação nesse projeto é voluntária. A qualquer momento, você poderá 

recusar-se a continuar a entrevista, a responder perguntas específicas ou mesmo 

retirar seu consentimento, sem que isto cause qualquer prejuízo em relação às etapas 

do projeto que você participou ou ao seu atendimento pela Unidade de Saúde 

Municipal. Você não será remunerado(a) e nem terá gastos por sua participação na 

pesquisa.  

 Os dados/resultados gerados neste projeto de pesquisa serão armazenados, 

por um período mínimo de 5 (cinco) anos, em um computador, protegido por senha, 

no LAPAC, UFOP, localizado no Instituto José Badini, Museu da Farmácia, 

Universidade Federal de Ouro Preto, entrada pela Rua Xavier da Veiga, Ouro Preto.  

 Você poderá esclarecer qualquer dúvida sobre o projeto com o coordenador e 

responsável, professor Luiz Fernando de Medeiros Teixeira, de segunda a sexta-feira, 

de 8:00h às 11:00h e de 13:00h às 17:00h horas, no Departamento de Análises 

Clínicas, Escola de Farmácia, UFOP, campus universitário, telefone (31) 3559-1071. 

Em caso de dúvidas éticas, você também poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto no Campus Universitário, 

Morro do Cruzeiro, Centro de Convergência, telefone (31) 3559-1368 ou pelo e-mail 

cep.propp@ufop.edu.br  
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PROTOCOLO DE ACEITE 

 Fui informada dos objetivos do projeto “ESTUDO DE FATORES DE RISCO E 

POLIMORFISMOS GENÉTICOS ASSOCIADOS À HIPERTENSÃO ARTERIAL 

SISTÊMICA NO MUNICÍPIO DE OURO PRETO”, de maneira clara e detalhada. 

Esclareci minhas dúvidas e sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações.  

 Em caso de dúvidas poderei entrar em contato com o professor Luiz Fernando 

de Medeiros Teixeira (coordenador), pelo telefone (31) 3559-1071 ou, em caso de 

dúvidas éticas, com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro 

Preto no Campus Universitário, Morro do Cruzeiro, Centro de Convergência, telefone 

(31) 3559-1368 ou pelo e-mail cep.propp@ufop.edu.br  

 Eu, ________________________________ declaro que, após 

convenientemente esclarecido e ter entendido o que me foi explicado, aceito participar 

da pesquisa.  

Ouro Preto, _____ de ______________ de 20___ 

 

 

Assinatura do voluntário ou responsável legal                  Documento de 

identidade 

 

 

                                           Assinatura do coordenador 
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9.2 APÊNDICE B – ENTREVISTA FICHA CLÍNICA 

 

1)  Nome 

2)  Cidade 

3)  Estado 

4)  Data de nascimento 

5)  Sexo biológico 

6)  Documento 

7)  Endereço  

8)  PSF/UBS 

9)  Telefone  

10)  Etnia 

11)  Escolaridade 

12)  Situação conjugal 

13)  Número de filhos 

14)  Idade dos filhos  

15)  Sistema de Saúde 

16)  Renda Familiar 

17)  Tempo de diagnóstico de 

hipertensão? 

18)  Em tratamento? 

19)  Monoterapia ou associação de 

remédios? 

20) Qual fármaco? 

21)  Quanto tempo com este fármaco? 

22)  Com este tratamento, apresentou 

quais sintomas? 

23)  Você consideraria o tratamento da 

sua pressão como? 

24)  Já trocou de tratamento? Porque? 

25)  Tratamento/fármaco anterior? 

26)  Foi diagnosticado com diabetes? 

27)  Quanto tempo?  

28)  Qual tipo de diabetes? 

29)  Qual fármaco usado? 

30)  Faz uso de estatinas? 

31)  Qual estatina utilizada? 

32)  Você fuma? 

33)  Quantos maços de cigarro por 

semana? 

34)  Consome bebidas alcóolicas? 

35)  Com que frequência? 

36)  Você faz alguma atividade física?  

37)  Qual atividade física? 

38)  Com que frequência? 

39)  Foi diagnosticado com câncer? 

40)  Qual câncer? 

41)  Está curado? 

42)  Já realizou alguma cirurgia? 

43)  Qual cirurgia realizada? 

44)  Foi internado no último ano? 

45)  Porque foi internado? 

46)  Possui alguma dessas doenças? 

47)  Usa outros fármacos? 

48)  Antecedentes Familiares? 

49)  Qual idade da primeira 

menstruação? 

50)  Os ciclos menstruais são 

regulares? 

51)  Possui atividade sexual? 

52)  DUM? 

53)  Qual idade da menopausa? 

54)  Qual tipo de menopausa? 
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55)  Fez uso de 

pílula/anticoncepcional? 

56)  Qual pílula? 

57)  Tempo de uso?   

58)  Fez uso de TH? 

59)  Qual TH? 

60)  Tempo de uso?
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10 ANEXOS 

10.1 ANEXO A – ESCALA DE ADESÃO À TERAPIA DE MORISKY 

1) Você às vezes esquece de tomar os seus 

remédios para pressão? 

Sim 

(0 ponto) 

Não 

(1 ponto) 

2) Nas duas últimas semanas, houve algum dia 

em que você não tomou seus remédios para 

pressão alta? 

Sim 

(0 ponto) 

Não 

(1 ponto) 

3) Você tomou seus medicamentos para 

pressão alta ontem? 

Sim 

(1 ponto) 

Não 

(0 ponto) 

4) Você já parou de tomar seus remédios sem 

avisar seu médico porque se sentia pior 

quando os tomava? 

Sim 

(0 ponto) 

Não 

(1 ponto) 

5) Quando você viaja ou sai de casa, às vezes 

esquece de levar seus medicamentos? 

Sim 

(0 ponto) 

Não 

(1 ponto) 

6) Quando sente que sua pressão está 

controlada, você às vezes para de tomar seus 

medicamentos? 

Sim 

(0 ponto) 

Não 

(1 ponto) 

7) Você já se sentiu incomodado por seguir 

corretamente o seu tratamento para pressão 

alta? 

Sim 

(0 ponto) 

Não 

(1 ponto) 

8) Com que frequência você tem dificuldades 

para se lembrar de tomar todos os seus 

remédios para pressão? 

Nunca (1), Quase Nunca (0,75), Às 

Vezes (0,5), Frequentemente (0,25) e 

Sempre (0) 
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10.2 ANEXO B - PROTOCOLO DE EXTRAÇÃO DO DNA 

 

1 EXTRAÇÃO DO DNA 

 

1.1 A partir de 200 μL de amostra de sangue contida em um tubo de 

microcentrífuga estéril. 

1.2 Adicione 20 μL de Proteinase K (fornecido com o kit) à amostra. Adicione 

20 μL de RNase A (fornecido com o kit) à amostra, misture bem em vórtex 

breve e incube em temperatura ambiente por 2 minutos. 

1.3 Adicionar 200 μL PureLink ® Lise genômica / Tampão de ligação e misture 

bem em vórtex para obter uma solução homogênea. 

1.4 Incubar a 55 ° C por 10 minutos para promover a digestão das proteínas. 

1.5 Adicione 200 μL de etanol 96–100% ao lisado.  

1.6 Misture bem em vórtex por 5 segundos para produzir uma solução 

homogênea. 

   

2 PURIFICAÇÃO DO DNA 

 

2.1 Remova um PureLink ® e gire a coluna em um tubo de coleta da 

embalagem. 

2.2 Adicione o lisado (~ 640 μL) preparado com PureLink ® Lise genômica / 

tampão de ligação e etanol para o PureLink ® Coluna de rotação. 

2.3 Centrifugue a coluna em 10.000 × g por 1 minuto em temperatura 

ambiente. 

2.4 Descarte o tubo de coleta e coloque a coluna de rotação em um PureLink 

limpo ® Tubo de coleta fornecido com o kit. 

2.5 Adicione 500 μL de tampão de lavagem 1 preparado com etanol à coluna.  

2.6 Centrifugue a coluna à temperatura ambiente em 10.000 × g por 1 minuto.     

2.7 Descarte o tubo de coleta e coloque a coluna de rotação em um PureLink 

limpo ® tubo de coleta fornecido com o kit. 

2.8 Adicione 500 μL de tampão de lavagem 2 preparado com etanol à coluna. 

2.9 Centrifugue a coluna em velocidade máxima por 3 minutos em 

temperatura ambiente.  
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2.10 Coloque a coluna de rotação em um tubo de microcentrífuga estéril de 

1,5 mL.  

2.11 Adicione 25–200 μL de PureLink ® Tampão de eluição genômica para 

a coluna.  

2.12 Incubar em temperatura ambiente por 1 minuto.  

2.13 Centrifugue a coluna em velocidade máxima por 1 minuto em 

temperatura ambiente. 
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10.3 ANEXO C – APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE PROCEDIMENTOS NO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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