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RESUMO 
 

Estima-se que um terço de todos os óbitos no mundo ocorra devido às doenças 

cardiovasculares (DCV). As DCV ocorrem como resultado da interação de fatores 

ambientais e genéticos. Alguns fatores de risco modificáveis associados com as doenças 

cardiovasculares podem se iniciar já na infância, como, obesidade, hipertensão arterial, 

dislipidemia, sedentarismo e resistência à insulina.  PPARG (gene do receptor ativado 

por proliferadores de peroxissomo gama) é um gene envolvido no metabolismo 

energético e do tecido adiposo que possui um polimorfismo relativamente comum, o 

Pro12Ala, cuja freqüência varia de 2 a 23% em diferentes grupos étnicos, foi 

originalmente associado com baixo índice de massa corpórea (IMC) e melhor 

sensibilidade à insulina. Com o objetivo de identificar a associação entre fatores de risco 

para DCV e o polimorfismo Pro12Ala PPARG, realizamos estudo transversal com 

alunos do Ensino Fundamental (7 a 14 anos) de Ouro Preto, MG. Foram avaliados 

parâmetros bioquímicos (colesterol total e frações, triglicérides, glicose, insulina de 

jejum, resistência à insulina), antropométricos e nutricionais (IMC, circunferência de 

cintura, pregas cutâneas, percentual de gordura corporal) e clínicos (pressão arterial) e 

realizada genotipagem dos indivíduos por RFLP-PCR.  Os dados foram analisados com 

o programa SPSS15.0. A genotipagem do polimorfismo Pro12Ala foi realizada para 753 

crianças, sendo 52,1% meninas e 47,9% meninos. A frequência do alelo foi de 5,11%. 

Foi observada freqüência genotípica de 90,1%; 9,7% e 0,2% para os genótipos CC, CG 

e GG, respectivamente na população geral, cuja distribuição encontra-se em equilíbrio 

de Hardy-Weinberg. Não houve diferenças estatísticas significativas na distribuição de 

alelos e genótipos entre meninos e meninas. Foi realizada análise de variância da média 

para as variáveis contínuas de acordo com o genótipo para a população geral e 

estratificado por sexo. Comparações entre cada grupo de genótipo e fatores de risco para 

DVC na população total revelou que indivíduos portadores do alelo polimórfico G 

(Ala12) apresentam redução significativa nos níveis de HDL colesterol. Após a 

estratificação por sexo, meninos GG, mas não meninas, continuaram apresentando 

níveis significativamente menores de HDL colesterol. Estes dados sugerem que 

meninos carreadores o alelo G podem apresentar risco aumentado de dislipidemia.  

Palavras chave: polimorfismo genético, PPARG, fatores de risco para doenças 

cardiovasculares.  

 



v 
 

ABSTRACT 
 
It is estimated that one third of all deaths worldwide occurs due to cardiovascular 

diseases (CVD). CVD occur as a result of the interaction of environmental and genetic 

factors. Some modifiable risk factors associated with cardiovascular disease may begin 

in childhood, such as obesity, high blood pressure, dyslipidemia, physical inactivity and 

insulin resistance. PPARG (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Ggamma) is a 

gene involved in energy metabolism and adipose tissue that has a relatively common 

polymorphism, the Pro12Ala, whose frequency ranges from 2-23% in different ethnic 

groups, was originally associated with low body mass index (BMI) and improved 

insulin sensitivity. Aiming to identify the association of risk factors for CVD and 

PPARG Pro12Ala polymorphism, we conducted cross-sectional study with elementary 

school students (7-14 years) of Ouro Preto, Brazil. We evaluated biochemical 

parameters (total cholesterol, HDL, triglycerides, glucose, fasting insulin, insulin 

resistance), anthropometric and nutritional (BMI, waist circumference, skinfold 

thickness, body fat percentage) and clinical (blood pressure) and performed genotyping 

subjects by PCR-RFLP. Data were analyzed with the program SPSS15.0. Genotyping of 

Pro12Ala polymorphism was performed for 753 children, 52,1% girls and 47.9% boys. 

The frequency of allele G was 5.11%. It was observed a genotype frequency of 90,1%; 

9,7% and 0,2% for genotypes CC, CG and GG, respectively in the general population, 

whose distribution is in Hardy-Weinberg equilibrium. There was no statistically 

significant difference in the distribution of alleles and genotypes between boys and 

girls. Analysis was performed of the mean variance for continuous variables according 

to genotype for the general population and stratified for sex. Comparisons between each 

group of genotype and risk factors for CVD in the overall population showed that 

individuals carrying the polymorphic allele G (Ala12) showed a significant reduction in 

HDL cholesterol. After stratification by gender, GG boys but not girls, continued to 

show significantly lower levels of HDL cholesterol. These data suggest that the G allele 

children carriers may have increased risk of dyslipidemia. 

Key Words: genetic polymorphism, PPARG, risk factor cardiovascular disease. 
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1- Introdução 

Mundialmente, as DCV (Doenças Cardiovasculares) são consideradas as 

principais causas de morte e invalidez em todo mundo. No início do século XX, a 

doença cardiovascular foi responsável por menos de 10% dos óbitos em todo mundo e, 

ao final do século, respondia por 50% destes em países desenvolvidos e 25% nos países 

em desenvolvimento (WHO, 2002). Atualmente, estima-se que um terço de todos os 

óbitos no mundo resulta das várias formas de DCV, o que equivale a 16 milhões de 

mortes por ano (WHO, 2009) e projeções indicam que em 2010 seja a primeira causa de 

morte em todos os países em desenvolvimento (WHO, 2002).  

As DCV ocorrem como resultado da interação de numerosos fatores ambientais 

e genéticos. Entre os fatores de risco de maior probabilidade para o desenvolvimento 

das doenças cardiovasculares (DCV) estabelecidos desde o estudo de Framinghan, 

destacam-se a obesidade, hipertensão arterial, as dislipidemias, diabetes mellitus, 

tabagismo e sedentarismo, sexo, idade, perfil genético (Grundy, et al, 1998). 

A literatura apresenta fortes evidências no sentido de que as DCV, manifestadas 

na idade adulta, resultam de complexa interação entre uma variedade de fatores de risco 

que podem ter origem na infância e na adolescência. (Berenson et al., 1998; Myers et 

al., 1995; Strong et al., 1999). Sendo os fatores de risco agentes causais que resultam 

em uma predisposição para doenças do coração, o monitoramento desses fatores de 

risco ajuda na identificação de sinais que, se modificados, podem atenuar ou até reverter 

à evolução das doenças cardíacas (Guedes et al, 2001).  

Para identificar o risco de desenvolver uma doença cardiovascular 

precocemente, estudos de associação entre variantes do DNA e doenças têm sido 

realizados (Zintzaras et al, 2008). Na era pós-genômica, os SNPs (Single Nucleotide 

Polymorphisms) ou polimorfismo de nucleotídeo único estão sendo intensamente 

estudados visando melhor compreensão das bases moleculares e definição de 

marcadores genéticos das DVCs (Cargill M. et.al, 1999, Zhu et al, 2004).  

Considera-se como SNPs polimorfismos de DNA onde somente uma base é 

alterada em uma freqüência mínima de 1% em uma dada população (Brookes, 1999). 

Polimorfismos presentes em genes envolvidos no metabolismo dos lipídeos, na 

regulação dos níveis da pressão arterial, na coagulação e adesão das células endoteliais 
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que poderiam revelar mecanismos moleculares de proteção ou predisposição ao 

desenvolvimento das doenças cardiovasculares e de seus fatores de risco são 

selecionados para estudos. Determinam-se as freqüências alélicas e genotípicas e defini-

se sua contribuição relativa para variação dos fatores de risco para doenças 

cardiovasculares (Alavantic et al, 2006).  

Com o objetivo de identificar precocemente os fatores de risco para DCV e suas 

interações, foi proposto um programa dirigido aos alunos do Ensino Fundamental (6 a 

14 anos) de Ouro Preto, MG. Foram avaliados os parâmetros bioquímicos (colesterol 

total e frações, triglicérides, glicose), antropométricos e nutricionais (IMC, 

circunferência de cintura, pregas cutâneas, percentual de gordura corporal, consumo 

alimentar), comportamentais (tabagismo e etilismo), clínicos (pressão arterial) e alguns 

polimorfismos genéticos relacionados às DCV (APOE, MTHFR e o polimorfismo de 

inserção/deleção do gene da ECA). Ao avaliar a freqüência genotípica do polimorfismo 

inserção/deleção do gene ECA nesta população foram constados 32,3%; 50,2% e 17,5% 

para os genótipos DD, ID e II. Não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes nas distribuições das frequência alélicas (P=0,81) e genotípicas (P=0,95) 

entre os sexos. Não foi verificado relação dos fatores de risco cardiovasculares 

estudados com polimorfismo (Vilas Boas et al, 2010).  

A amostra foi composta de 47,6% meninos e 52,4% meninas, sendo que 8,7% 

apresentaram sobrepeso e 6,2% eram obesos. Foi observado que 23,9% dos alunos 

apresentam níveis limítrofes de colesterol, e 36,9% aumentados. Em relação ao HDL, 

18,6%, apresentaram níveis baixos enquanto 23,4% apresentam níveis limítrofes de 

LDL e 5,8% níveis aumentados. Em relação aos triglicérides, 7,4% dos alunos 

apresentaram níveis elevados. Quase metade dos indivíduos apresentou uma 

combinação de dois ou três fatores de risco para doenças cardiovasculares e, ainda, 

8,2% desses indivíduos apresentavam de quatro a seis fatores de risco para DVC. 

Observou-se também uma associação de risco entre obesidade e IMC dos pais e entre as 

variáveis bioquímicas (Candido et al, 2009).  

O gene do receptor ativado por proliferadores de peroxissomos (PPARG) é um 

gene envolvido no metabolismo energético e lipídico, possui um polimorfismo 

relativamente comum, o Pro12Ala (substituição prolina por uma alanina no códon 12); 
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alelo Ala varia freqüência de 2 a 23% em diferentes grupos étnicos (Stumvoll, 2002) e 

foi originalmente associado com menor índice de massa corpórea (IMC) e melhor 

sensibilidade à insulina.  Entretanto alguns questionamentos têm sido propostos em 

relação a essas associações.  Propusemo-nos a avaliar as associações entre fatores de 

risco para DCV e o polimorfismo  Pro12Ala do gene PPARG (rs1801282) em escolares 

do município de Ouro Preto, Minas Gerais.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 - DOENÇAS CARDIOVASCULARES  

As doenças cardiovasculares (DVC) permanecem a principal causa de morbidade e 

mortalidade em vários países, atingem grande contingente populacional e representam 

elevados custos sociais e econômicos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, atualmente 

as DVCs são responsáveis por 30% da mortalidade global total (WHO, 2009) e projeções 

indicam que até 2010 seja a primeira causa de morte em todos os países em desenvolvimento 

(WHO, 2003).  Na América Latina as doenças circulatórias respondem por um terço de todas 

as mortes (WHO, 2009). 

No Brasil, doenças cardiovasculares (DCV) representam a principal causa de 

mortalidade desde os anos 60 (Polanczik, 2004; Polanczik, 2005). Em 2006, 32% dos óbitos 

se deram por doenças cardiovasculares, hoje a principal causa de mortalidade no país 

(Datasus, 2009a). Em Minas Gerais, a taxa de mortalidade proporcional por doenças do 

aparelho circulatório no ano de 2006 foi de 32,5%, apresentando também maior proporção 

entre outras causas (Datasus,2009b).  

Em Ouro Preto, como para muitas cidades brasileiras, a doença cardiovascular é a 

principal causa de mortalidade e representa segunda maior causa de hospitalização entre os 

adultos de 20 anos ou mais. Em 2007, verificou-se que 39,1% dos óbitos ocorreram devido 

doenças cardiovasculares (Datasus, 2009c). Neste mesmo ano, a morbidade por doenças do 

aparelho circulatório foi 11,7% na faixa etária entre 20-49 anos e 34,8% nas faixas etárias 

acima de 50 anos (Datasus, 2009d).  Quando comparado com cidades vizinhas como Mariana, 

observa-se que a taxa de óbitos por doenças cardiovasculares em Ouro Preto é maior 

(Datasus, 2009c). 

Dados do Ministério da Saúde do Brasil apontam que as doenças cardiovasculares são 

responsáveis pela principal alocação de recursos públicos em hospitalizações no país. Em 

2006, as doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por 10,2% das internações, 

sendo a primeira causa de internação após os 50 anos de idade (Datasus, 2009a). Entre 1991 e 

2000, os custos hospitalares atribuídos às doenças cardiovasculares aumentaram cerca de 
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176% e em 2000 as DVCs foram a terceira causa de permanência hospitalar prolongada (III 

DIRETRIZES BRASILEIRAS SOBRE DISLIPIDEMIAS, 2001). 

As doenças cardiovasculares são multifatoriais, fazem parte do grupo das doenças 

crônicas não-transmissíveis, incluem fatores de risco genéticos e ambientais e englobam: 

doença coronariana (ou isquemia), doença cerebrovascular, hipertensão, falência cardíaca e 

doença reumática do coração. Afetam, em grande parte, indivíduos profissionalmente ativos, 

debilitando o desenvolvimento socioeconômico. Grupos com renda mais baixa geralmente 

apresentam maior prevalência de fatores de risco, mais casos da doença e maior índice de 

mortalidade (WHO, 2003).  

A fisiopatologia das DCV, manifestadas na idade adulta, resultam de complexa 

interação entre uma variedade de fatores de risco que podem ter origem na infância e na 

adolescência (Coronelli et al, 2003, Li  et  al 2003; Ribeiro et al, 2006). Atualmente, sugere-se 

que mais de 80% dos casos de morte por doenças cardiovasculares estejam associados a 

fatores de risco clássicos (Mackay, 2005). 

Fatores de risco para doenças cardiovasculares podem ser modificáveis e não-

modificáveis. Os não-modificáveis são a idade, o sexo e perfil genético. Os fatores 

modificáveis são a obesidade, a dislipidemia, o tabagismo, sedentarismo, os hábitos 

alimentares e doenças crônicas como diabete mellitus e hipertensão arterial (Tolfrey,2004). 

Além destes, há indícios de que níveis elevados de lipoproteína A, homocisteína e proteína-C 

reativa estão associados com maior risco de doenças cardiovasculares, o que permite 

classificar estes biomarcadores como possíveis marcadores de risco (Castro et al., 2004). 

Estudos clínicos controlados devem ser realizados para determinação do perfil e das 

intervenções clínicas a serem conduzidas para os fatores de risco como psico-sociais, 

marcadores de inflamação, fatores trombo-genéticos, resistência insulínica e genética 

(Polanczyc, 2005). 

A aterosclerose é a patogênese mais encontrada nas DCVs, é uma doença oriunda da 

disfunção endotelial e de inflamação que envolve mudanças estruturais e de composição na 

camada íntima das grandes artérias. (WHO, 2003). A hiperlipoproteinemia, o aumento da 

agregação plaquetária, a diminuição das células endoteliais vasculares e o aumento da 

proliferação de células lisas contribuem diretamente para desenvolvimento e evolução do 
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ateroma. Os leucócitos, monócitos e macrófagos estão presentes na lesão aterosclerótica, 

sugerindo reação inflamatória no seu desenvolvimento (Belay et al, 2004). 

 A probabilidade de alguma das DCVs ocorrer aumenta na presença de múltiplos 

fatores de risco estabelecidos para aterosclerose. Indivíduos que apresentam fatores de risco 

cardiovascular na juventude têm maior predisposição ao aparecimento dos processos 

aterosclerótico e desenvolvimento das DCV na fase adulta (Strong, 1999; Mendes, 2006; 

Gordon Larsen et al, 2003; Mikkilä et al, 2007; Gui-Yan et al, 2006). Estudos confirmam que 

o processo aterogênico pode ser iniciado durante a infância e adolescência (Strufaldi et al, 

2008). Eventos aterotrombóticos podem ocorrer precocemente (Rabelo, 2001) e estrias 

gordurosas, precursoras das placas ateroscleróticas, começam a aparecer na camada íntima da 

aorta aos três anos de idade e nas coronárias durante a adolescência (Ford, 2003). Jovens com 

história familiar de DVC apresentam aumento na espessura do complexo médio-intimal da 

artéria carótida quando comparados com jovens sem história familiar de DVC (Ford, 2003; 

Juonala et al, 2006). 

 Polimorfismos dos genes associados aos fatores de risco as doenças cardiovasculares 

podem aumentar a predisposição do indivíduo portador a desenvolver do quadro clínico. 

Sabe-se também que a predisposição genética para a doença cardiovascular e fatores 

associados envolvem múltiplos genes, dos quais apenas se conhece o papel de uma minoria 

(Dammerman & Breslow 1995). 

Diante do cenário atual, torna-se imprescindível a abordagem preventiva das moléstias 

cardíacas através do implemento de estratégias e ações que aumentem a efetividade do 

controle dos fatores de risco causais e predisponentes e intensifiquem o combate aos fatores 

predisponentes. Inúmeras evidências clínicas e epidemiológicas indicam que as ações 

preventivas devem ser iniciadas na infância e adolescência, quando já ocorre prevalência 

crescente de fatores de risco e quando aderência aos programas direcionados às mudanças de 

hábitos maléficos à saúde é facilitada. 
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2.2 - FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES  

2.2.1 – Dislipidemia 

Nos últimos 25 anos, o papel do colesterol como fator de risco para DVCs ficou bem 

estabelecido por meio de estudos clínicos e observacionais. A hipercolesterolemia, em 

particular o aumento dos níveis séricos de LDL-c, é preditora direta da doença aórtica. Vários 

estudos indicam que crianças e adolescentes hipercolesterolêmicos se tornaram adultos 

hipercolesterolêmicos (Clarke et al, 1978;  Chen et al, 2007). 

A dislipidemia é uma alteração dos níveis de lipídeos ou de lipoproteínas circulantes, 

causada pelas alterações na produção, no catabolismo ou no clearence, em conseqüência de 

fatores genéticos e/ou ambientais, dieta inadequada e/ou sedentarismo (Rabelo, 2001; Kim et 

al, 2006).  Acredita-se que 50% da variação nas concentrações de colesterol na população 

geral podem ser explicados por polimorfismos nos genes envolvidos no metabolismo do 

colesterol total sérico e do LDL-colesterol (Thompson 1990), entretanto algumas destas 

variações conseqüentes destes polimorfismos genéticos somente se manifestam sob influência 

ambiental iniciadas ainda na infância e adolescência (Pérez et al., 2000, McCrindle, 2006).  

As principais alterações do perfil lipídico são: níveis aumentados de VLDL-c, devido 

à maior produção de triglicérides pelo fígado e ao menor catabolismo; redução dos níveis e do 

tamanho de HDL-c, relacionada à diminuição da subfração HDL-c2 e ao maior catabolismo 

devido à maior concentração de triglicérides nestas partículas, e concentrações séricas de 

partículas de LDL-c menores e densas, mais ricas em apolipoproteína B (Després et al, 2001). 

Considera-se que as partículas de LDL-c que contêm 70% do colesterol sanguíneo (Giullum 

RF 2000). 

Com relação ao HDL-c, níveis séricos aumentados diminuem o risco relativo para a 

DCV. Esse efeito protetor deve-se à habilidade da HDL-c fazer o transporte reverso do 

colesterol, ou seja, de removê-lo das células e transportá-lo para o fígado para posterior 

excreção. O HDL-c também previne a oxidação e agregação das partículas de LDL na parede 

arterial, diminuindo o potencial aterogênico dessa lipoproteína (Giullum, 2000). 

De acordo com Schaefer e colaboradores (2002), a doença cardíaca coronariana é rara 

em sociedades com concentrações plasmáticas de colesterol total abaixo de 180 mg/dL. Uma 
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meta-análise realizada recentemente relatou que, para cada redução de 10% de colesterol 

plasmático, o risco de mortalidade por doença cardiovascular pode ser reduzido em 15% e o 

risco total de mortalidade em 11% (Gold et al., 1998). Portanto, o entendimento dos 

polimorfismos e fatores ambientais envolvidos nas alterações do metabolismo das 

lipoproteínas circulantes é muito relevante na prevenção e no planejamento terapêutico da 

DVCs. 

2.2.2 - Sobrepeso e Obesidade  

A obesidade é definida como o excesso de gordura corporal ou tecido adiposo que 

representa risco à saúde (World Health Organization, 2008). É uma doença multifatorial onde 

a interação entre fatores genéticos e ambientais traduz a expressão fenotípica.  

Atualmente a obesidade é uma pandemia global, constituindo um importante problema 

de saúde, tanto em nações do primeiro mundo quanto em países em desenvolvimento (Pereira 

et al, 2009). Trata-se do principal fator contribuinte para a elevação dos encargos com doença 

crônica e invalidez no mundo, com sérias dimensões sociais e psicológicas, afetando na 

prática todas as idades e grupos socioeconômicos. No Brasil, o excesso de peso e a obesidade 

já atingem mais de 30% da população adulta (WHO, 2008). 

A Organização Mundial de Saúde (2003) declara que a obesidade e o sobrepeso 

representam o principal risco para doenças crônicas, incluindo o diabetes mellitus tipo 2, as 

doenças cardiovasculares, a hipertensão e o infarto, além de certos tipos de câncer, que 

reduzem a qualidade de vida e ocasionam custo assistencial considerável. Segundo Costa-

Fonte e colaboradores (2009) a obesidade eleva a probabilidade de diabetes em 43%, de 

hipertensão em 47%, de colesterol elevado em aproximadamente 20%, e a probabilidade de 

doença cardíaca em 15%. Além disso, os resultados indicam que um nível significante de 

morbidade e mortalidade pode ser evitado pela redução das taxas de obesidade.  

A obesidade age diretamente no músculo cardíaco, altera a dinâmica cardiovascular, 

conduz alterações metabólicas e inflamatórias que podem levar a insuficiência cardíaca 

sistólica e diastólica (Schunkert, 2002).    Sendo o tecido adiposo biologicamente ativo, ele 

secreta vários fatores denominados adipocinas (fator de necrose tumoral alfa, interleucina-6, 

inibidor do ativador de plasminogênio-1, proteína-C reativa, resistina, proteína estimulante de 
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acilação e os fatores envolvidos no sistema renina angiostensina). Essas substâncias, em sua 

grande maioria, estão relacionadas, direta ou indiretamente, a processos que contribuem para 

a aterosclerose, a hipertensão arterial, a resistência insulínica e o diabetes mellitus tipo 2, a 

dislipidemia, ou seja, representam o elo entre adiposidade, síndrome metabólica e doenças 

cardiovasculares (Hermsdorff, 2004). 

Segundo Navarro  et al. (2001), a presença de gordura visceral manifestada pela 

grande concentração de gordura predominantemente na região abdominal, também chamada 

de obesidade central, tem um valor preditivo aumentado para doença cardiovascular. De 

modo geral, o tecido adiposo visceral (TAV), que caracteriza a obesidade central, é o mais 

ativo, ou seja, mais sensível à lipólise, via catecolaminas e adrenorreceptores, e mais 

resistente à ação da insulina, liberando maior concentração de ácidos graxos livres 

diretamente na veia porta. Além disso, o TAV, seguido do tecido adiposo subcutâneo 

abdominal e do tecido subcutâneo glúteo-femoral, secreta as maiores concentrações de 

adipocinas (Bray, 2005).  

Nos últimos trinta anos, observou-se uma rápida elevação da prevalência de 

sobrepeso/obesidade em crianças e adolescentes. A obesidade infantil é capaz de gerar 

conseqüências a curto e longo prazo, além de ter um importante papel preditor na obesidade 

adulta (Damiani et all, 2000, Courtney J , 2006). Crianças e adolescentes obesos possuem 

maior risco de apresentar hipertensão arterial, dislipidemias e resistência a insulina ainda na 

infância (Weiss et al, 2008, Plachta-Danielzik, 2008). Além disso, as alterações 

cardiovasculares iniciam-se prematuramente (Li et al, 2003). Segundo predições recentes, o 

impacto da obesidade e suas co-morbidades, a despeito do desenvolvimento tecnológico, 

poderá levar a geração atual de crianças a ser a primeira a ter uma expectativa de vida menor 

que a de seus pais (Olshansky, 2005). 

2.2.3 - Tabagismo 

O tabagismo é amplamente reconhecido como uma doença resultante da dependência 

de nicotina, que obriga os usuários dos produtos de tabaco a se exporem continuamente a 

cerca de 4.700 substâncias tóxicas (Iarc, 1987). As principais substâncias e seus efeitos 

reconhecidamente prejudiciais são: nicotina, radicais livres e os hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos (WHO, 2003). 
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Os milhares de estudos até o momento acumulados evidenciam o uso do tabaco como 

fator causal de quase cinqüenta patologias distintas, destacando-se as doenças 

cardiovasculares, o câncer e as doenças respiratórias obstrutivas crônicas (Rosemberg, 2002). 

Especificamente em relação às doenças cardiovasculares, dados do estudo de Framingham 

indicam que o tabagismo aumenta a mortalidade cardiovascular em 18% para homens e em 

31% para mulheres, para cada dez cigarros fumados por dia, além de potencializar o risco de 

doença aterosclerótica coronariana e vascular periférica em pacientes portadores de outros 

fatores de risco (Kannel,1990, Novazzi et al, 2000).  

O hábito de fumar promove disfunção endotelial dose-dependente generalizada, 

independentemente da presença de lesões ateroscleróticas estabelecidas (Novazzi et al, 2000). 

Outros efeitos que predispõem à doença cardiovascular também podem ser atribuídos aos 

elementos da fumaça do tabaco. Verifica-se aumento da trombogenicidade (níveis mais 

elevados de fibrinogênio e maior agregação plaquetária são observados em fumantes) e 

menores níveis de HDL-c na população de fumantes, provavelmente secundária à menor 

atividade da enzima lecitina-colesterol-acil-transferase e que (LCAT) implicada na maturação 

dessa lipoproteína (MS/INCA, 2002).  

Devido à toxidade do tabaco, o total de mortes decorrentes de seu uso é atualmente de 

cerca de 5 milhões ao ano e, se tais tendências de expansão forem mantidas, as mortes 

causadas pelo uso de tabaco alcançarão 8,4 milhões/ano em 2020, especialmente em 

indivíduos na idade produtiva (WHO, 2001). No Brasil, são estimadas cerca de 200 mil 

mortes/ano em conseqüência do tabagismo (MS, 2002).  

Apesar de todo o conhecimento científico acumulado sobre os riscos do tabaco, as 

tendências de consumo são preocupantes. Investigações realizadas em 10 capitais brasileiras, 

envolvendo 24.000 alunos de Ensino Fundamental e Médio, nos anos de 1987, 1989, 1993 e 

1997, revelaram um aumento progressivo na experimentação de cigarros pelos jovens em 

todas as capitais. Outra conclusão importante da pesquisa de 1997 diz respeito à tendência de 

equilíbrio no consumo entre estudantes de ambos os gêneros, diferentemente do que ocorria 

no ano de 1987, quando o predomínio era do gênero masculino (Galduróz et al, 1997). 
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2.2.4 - Sedentarismo e Hábitos alimentares 

O sedentarismo é outro fator de risco que se mostra cada vez mais presente na 

população. Entende-se por prática habitual de atividade física, segundo o Center for Disease 

Control (CDC-USA), a realização mínima de 300 minutos de atividade física por semana 

(CDC, 2006). Vários estudos têm demonstrado o aumento do sedentarismo entre as crianças e 

adolescentes, além da redução da aptidão física (Nelson et al, 2006).   

Indivíduos sedentários apresentam maior risco para doenças cardiovasculares, 

diabetes, dislipidemia, obesidade e câncer (Katzmarzyk et al, 2001, Anderssen et al, 2008). A 

atividade física reduz a pressão arterial pela redução da demanda cardíaca, da atividade do 

sistema nervoso simpático, dos níveis plasmáticos de norepinefrina e da resistência vascular 

periférica total (Fagard, 1995; Kokkinos et al, 2009). Aumenta os receptores de insulina e das 

lipoproteínas melhorando perfil glicêmico e lipídico. Reduz riscos para obesidade devido 

aumento do gastos energético e possui efeitos neuropsicológicos positivos (Castellón et al, 

2003). 

Quanto a alimentação, a influencia desta sobre o risco cardiovascular se inicia logo no 

período da amamentação (Horta, 2006, Owen, 2008) e se estende por toda a vida. Hábitos 

alimentares incorretos aumentam os riscos para deficiências nutricionais e para as doenças 

crônico-degenerativas (Mikkila et al, 2007 Alguns estudos epidemiológicos têm demonstrado 

uma redução do consumo de vegetais e frutas e um aumento do percentual de gordura 

saturada e animal e da ingestão de sal e de carboidratos simples pelas crianças e adolescentes 

(Xie et al 2003). Esta mudança acarreta uma menor ingestão de micronutrientes antioxidantes 

que são importantes para controlar ou reduzir a ação deletéria dos radicais  livres no 

organismo (Rique et al, 2002), o que favorece a ocorrência precoce dos fatores clássicos para 

as doenças cardiovasculares.  

2.2.5 –Diabetes Mellitus  

O diabetes mellitus (DM) é uma síndrome de etiologia múltipla, crônica, poligênica, 

determinada pela diminuição ou total supressão da insulina pelas células β pancreáticas 

(ECDCDM, 2003) e/ou da incapacidade da insulina de exercer adequadamente seus efeitos. 

Caracteriza-se por hiperglicemia crônica, freqüentemente acompanhada de dislipidemia, 
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hipertensão arterial e disfunção endotelial (Tibaldi, 2008, Spellman, 2008). Sua incidência e 

prevalência estão aumentando, alcançando proporções epidêmicas. Estima-se em 2030 cerca 

366 milhões de indivíduos serão afetados pela doença (Wilding, 2007). 

A classificação atual do DM é baseada na etiologia e não no tipo de tratamento. A 

classificação proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Associação 

Americana de Diabetes (ADA) inclui quatro classes clínicas: DM tipo 1 (doença resultante da 

destruição das células β pancreáticas mediadas pela resposta auto-imune celular, tendo como 

resultado a hiperglicemia em decorrência do déficit da insulina), DM tipo 2 (doença 

determinada pela supressão parcial da produção de insulina pelas células β pancreáticas, uma 

combinação de resistência à ação da insulina e à incapacidade das células  β em manter uma 

adequada secreção de insulina), outros tipos específicos de DM (doenças do pâncreas 

exócrinos, Maturity Onset Diabetes of the Young – MODY- e endocrinopatias) e diabetes 

gestacional (Skelly, 2006). 

A diabetes tipo 1 é muito menos comum na população geral do que a diabetes tipo 2, 

representando cerca de 5 a 10% dos casos de diabetes. Em todo o mundo existem mais 

mulheres do que homens com diabetes e a raça negra apresenta maior susceptibilidade para 

desenvolver a doença (American Diabetes Association - ADA, 2005). Atualmente, observa-se 

um aumento crescente na prevalência do diabetes mellitus tipo 2 entre os jovens. 

Anteriormente, essa forma correspondia de 1-2% dos casos de diabetes na juventude. 

Atualmente, observa-se que de 8% a 45% dos casos novos de diabetes diagnosticados na faixa 

etária de 10 a 19 anos, nos Estados Unidos, não tem a etiologia auto-imune demonstrada. 

((Pinhas-Hamol et al, 1996, Neufeld N D et al, 1998, Gobray et al, 2003; Jolliffe et al, 2006) 

Em indivíduos adultos, o diabetes está associado a um alto risco de doença 

cardiovascular, em torno de 2 a 4 vezes maior em relação a indivíduos sem diabetes, sendo a 

doença cardiovascular a principal causa de mortalidade e morbidade em indivíduos com 

diabetes tipo 2. (Furtado et al, 2007). O aumento da mortalidade cardiovascular dos pacientes 

diabéticos está relacionado ao estado diabético e à agregação de vários fatores de risco 

cardiovasculares, gerando alterações micro e macrovasculares que levam a disfunção, dano ou 

falência de vários órgãos. (SBD, 2003).  
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A resistência à ação da insulina aparece primariamente associada a uma série de 

fatores de risco metabólicos reconhecidos como Síndrome Metabólica (aumento de 

triacilglicerol, aumento de glicemia e diminuição de HDL colesterol) (Batsis et al., 2007) e é 

considerada um fator de risco independente para a doença cardiovascular (Borges & Barreto, 

2005). Na resistência insulínica evidenciam-se três fases: as taxas de produção hepática de 

glicose aumentam, gerando hiperglicemia de jejum; a resistência insulínica torna-se mais 

intensa, o que pode ser associada à carga genética e/ou condições adquiridas  como obesidade, 

sedentarismo e envelhecimento; e por último, diminuição da função das células β pancreáticas 

e o declínio da habilidade secretora de insulina (Spellman, 2007). 

A hiperglicemia é um estágio intermediário para desenvolvimento do diabetes e 

muitos estudos mostram que esta se manifesta cada vez mais precocemente entre crianças 

e/ou adolescentes obesos ou com sobrepeso (Jolliffe et al, 2006). Estudos têm corroborado a 

idéia de que o aumento do risco cardiovascular antecede o diagnóstico de diabetes mellitus. 

Uma metanálise que incluiu 95.683 pacientes verificou a ocorrência de 3.707 casos de 

desfechos cardiovasculares em 12,4 anos de seguimento e demonstrou correlação direta e 

progressiva entre a elevação da glicemia e o maior número de casos de complicações 

cardiovasculares (Ryden et al, 2007).  

2.2.6 – Hipertensão 

A hipertensão arterial sistêmica primária é uma patologia de etiologia multifatorial e 

poligênica, crônica, definida pelo III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial (Sociedade 

Brasileira de Hipertensão,1999) como uma síndrome caracterizada pelo aumento da pressão 

arterial associado a mudanças metabólicas e hormonais e fenômenos ambientais, na qual 

diferentes mecanismos estão implicados, levando ao aumento do débito cardíaco e da 

resistência vascular periférica. Causa lesões em órgãos-alvo, tais como coração, cérebro, rins 

e retina (Waitzberg et al, 2006).   

Além da predisposição genética, tais desequilíbrios podem ser causados por fatores 

ambientais como excesso de sal na dieta, obesidade, sedentarismo, consumo excessivo de 

álcool e estímulos psicoemocionais (Mano, 2007).  O excesso de massa corporal é um fator 

predisponente para a hipertensão, podendo ser responsável por 20% a 30% dos casos de 

hipertensão arterial. (WHO, 1997; VDBHA, 2007). Indivíduos sedentários apresentam risco 
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aproximado 30% maior de desenvolver hipertensão que os ativos (Paffenbarger et al, 1991;  

Fagard, 2007).  A idade, condições socioeconômicas e raça também são fatores de risco para 

HAS (Mano, 2007). Observa-se que a prevalência da HAS aumenta com a idade em ambos os 

sexos, porém, para qualquer idade, é sempre maior entre os negros (WHO, 2003). A HAS 

também pode manifestar em decorrência de outras doenças ou condições (problemas renais, 

endócrinos, neurológicos e gravidez), sendo neste caso chamada HAS secundária (Waitzberg, 

2006).    

O relatório anual da Organização Mundial da Saúde (OMS), World Health Report 

(2003) aponta a hipertensão como o terceiro principal fator de risco associado à mortalidade 

mundial, perdendo apenas para o sexo inseguro e a desnutrição (WHO, 2003). A prevalência 

de HAS até os 40 anos é de aproximadamente 10% (20% para a raça negra), até os 50 anos 

chega a 20% (40% para a raça negra), após 60 anos ultrapassa os 40%, e atinge 60% após 70 

anos (Mano, 2007). Além disto, no Brasil, estudos demonstram uma prevalência de 26% da 

população geral adulta, variando conforme o estudo e a localidade pesquisada de 22,3 até  

44% (apud Mano, 2007).    

Atualmente, a HAS está presente não somente em adultos e idosos, mas também em 

crianças e adolescentes (estima-se uma prevalência em torno de 5% no Brasil, nesse caso 

específico) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).  Embora a prevalência da hipertensão na 

infância seja inferior aos adultos, essa condição não é rara em crianças. Assim como em 

adultos, a severidade da hipertensão na infância pode variar de intermediária a severa. Na 

presença de hipertensão severa, crianças têm um risco de morbi-mortalidade similar aos 

adultos (Falkner et al, 1995)  

2.2.7 - Idade e Gênero.  

Os riscos para as DCV crescem com a idade, e a cada dez anos há uma possibilidade 

de aumentar em 2,5 vezes a mortalidade por essas doenças. A magnitude dos fatores de risco 

e a ocorrência de manifestações clínicas aparecem mais tardiamente em mulheres do que em 

homens (Rabelo, 2001; Ober et al, 2008; Huxley ,2007; Mendelsohb  et al, 2005; Regitz-

Zagrosek et al, 2007, Moura et al, 2000). 
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2.2.8 – Perfil genético 

Considerando a DVC uma doença multifatorial, percebe-se uma interação entre os 

fatores genéticos e ambientais para seu desenvolvimento. Estudos documentam a associação 

entre história familiar de DCV e a presença de fatores de risco para aterosclerose em crianças 

e adolescentes, o que afirma a susceptibilidade genética do indivíduo para desenvolvimento 

da doença (Bao et al., 1997; Mendes et al., 2006; Moura et al., 2000). Efeitos genéticos 

freqüentemente são mais proeminentes em jovens uma vez que os efeitos cumulativos dos 

fatores ambientais não têm um tempo substancial para modificar o efeito do genótipo no 

organismo (Kluijtmans et al, 1996).  

Sabe-se que a predisposição genética para a doença cardiovascular e fatores 

associados envolvem múltiplos genes e polimorfismos genéticos dos quais apenas se conhece 

o papel de uma minoria. Polimorfismos dos genes associados aos fatores de risco as doenças 

cardiovasculares podem aumentar a predisposição do indivíduo portador a desenvolver do 

quadro clínico de DCV. Pouco se sabe sobre a interação gene-gene e a interação gene-

ambiente. Atualmente percebe-se a existência de estudos contraditórios na associação 

ambiente-gene relacionados com as doenças cardiovasculares, indicando necessidade contínua 

das pesquisas cientificas nesta área.  

 

2.3 - RECEPTORES ATIVADORES DA PROLIFERAÇÃO DE PEROXISSOMOS – 

PPAR.  

Receptores ativados por proliferadores de peroxissomos (PPARs) são fatores de 

transcrição da família de receptores nucleares, formam uma subfamília de 48 membros de 

receptores nucleares hormonais juntamente com os receptores de hormônio tireoidiano (TR), 

ácido retinoico (AR), vitamina D, ecdisona e os receptores órfãos Ver-ErbAα (NR1D1) e E75 

(NR1D3), sendo os dois últimos mais próximos aos PPARs (Godoy-matos, 2005; Boitier et 

al., 2003, Laudet  et al., 1992). Sua denominação é resultado da identificação do primeiro 

isotipo clonado, o PPARa, como alvo de compostos xenobióticos que induzem proliferação de 

peroxissomos hepáticos em roedores (Issemann et al, 1990). 
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Os receptores nucleares são definidos por uma organização estrutural comum, 

caracterizada por domínios funcionais (figura 1), entre eles a região amino-terminal (domínio 

A/B), o domínio de ligação ao DNA (DBD, domínio C), a região de dobradiça (hinge, 

domínio D), a região carboxi-terminal ou domínio de ligação ao ligante (LBD, domínio E) e, 

em alguns RN, o domínio F (Robinson et al, 2003). 

Os receptores nucleares PPARs incluem 3 membros ou isotipos, PPAR alfa, beta e gama, 

cada um codificado por um gene distinto (Michalik et al, 2004) . O PPAR alfa é 

predominantemente expresso em hepatócitos, cariomiócitos, túbulos proximais nos rins e 

enterócitos. O PPAR beta está presente em vários tecidos, apresenta maior expressão no 

tecido adiposo, pele e cérebro, tem uma importante função no controle da proliferação celular, 

diferenciação e sobrevivência dos queratinócitos ou inibição da atividade dos outros PPARs 

em genes alvo (Michalik et al., 2004, Wang et al., 2006). O receptor ativado por proliferador 

de peroxissomos Gama, isoforma do PPAR mais amplamente investigada, é expressa 

predominantemente em tecido adiposo e em menor escala no coração, cólon, fígado, baço, 

intestino, músculo esquelético, rins e macrófagos (Escher et al., 2001). Há expressão dos 

PPARG nas placas ateroscleróticas e na neoíntima formada após lesão experimental (WANG 

et al., 2006). 
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Figura 1: Representação esquemática em uma e três dimensões da organização estrutural e funcional 

dos receptores nucleares. Região amino-terminal (A/B) em marron (tracejado), altamente variável entre os 

membros da família, onde se encontra o domínio de transativação independente de ligante AF-1; em azul, (C) 

encontra-se o domínio de ligação do DNA (DBD), extremamente conservado; em verde (D) conectanto o DBD 

ao LBD encontra-se a região dobradiça (Hinge), que não é conservado; em vemelho (E) encontra-se o domínio 

de ligação ao ligante (LBD), conservado entre os membros e possui na sua região C-terminal o domínio de 

transativação dependente de ligante AF-2. Em seguida, em roxo (tracejado) a região (F) que está presente em 

alguns receptores. A região-F é muito variável e ainda não tem função bem conhecida. Em magenta 

(transparente) está representado o RXR (CHANDRA et al, 2008). 

.   

PPAR são fatores de transcrição ligantes dependentes, que possuem a função de regular a 

expressão do gene-alvo. Um heterodímero, PPAR juntamente com um fator protéico 

adicional, o receptor do ácido 9-cis retinóico (RXR) se liga a sequências específicas de DNA 
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localizadas na região regulatória ou promotora de genes-alvo, conhecidas como elementos 

responsivos ao PPAR (PPREs), e, quando ativado por agonistas, estimula a transcrição gênica 

(Figura 2). (Gearing  et al., 1993; Keller  et al., 1993; Tavares et al., 2007; Gross et al, 2007; 

Guo & tabrizchi, 2006; Shan et al, 2008). 

 

Figura 2. Heterodímeros PPAR-RXR se ligam a sequências específicas de DNA no promotor de genes-

alvo (Glass et al, 2006). 

Os elementos responsivos ao PPAR (PPREs) conhecidos são repetições diretas da 

sequência consenso AGGTCA separadas por um único nucleotídeo espaçador, referido como 

DR-1 (figura 2) e estão presentes em uma ou várias cópias no promotor de genes-alvo (Feige 

et al, 2005; Shan et al, 2008). O PPAR e RXR se ligam à extremidade 5’ e 3’ do PPRE, 

respectivamente. (Jeannin et al, 1997). 

 Na ausência do ligante, o heterodímero PPAR-RXR está constitutivamente ligado ao 

PPRE, e associado a proteínas correpressoras, como o correpressor de RN (NCor), o mediador 

do silenciamento de RXR e receptor de hormônio tireoidiano (SMRT), e as desacetilases de 

histonas (HDAC). Essas proteínas mantêm a cromatina em sua forma enovelada, o que 

impede o recrutamento da maquinaria de início da transcrição e resulta em repressão ativa da 

transcrição gênica, denominada repressão basal (Rosenfeld et al, 2006). Sob atuação de 

agonistas, a conformação do PPAR é alterada e estabilizada. Sítio de ligação é formado, 

ocorre dissociação coordenada dos correpressores e a associação com coativadores 

transcricionais com atividade de acetilase de histonas. A acetilação de histonas resulta em 

modificação da estrutura da cromatina, que facilita o recrutamento da maquinaria de 

transcrição para o promotor do gene-alvo e, assim, o início da transcrição gênica (figura 3) 

(Tavares et al., 2007, Ricote et al, 2007; Berger  et al, 2002; Chawla et al, 2001).  Os 
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coativadores intensificam a transcrição pelo remodelamento da estrutura da cromatina, 

modificação das caudas das histonas, ou através de mudanças na localização do nucleossomo 

(Hebbar et al, 2003). Como exemplos de coativadores estão: coativador de receptor de 

esteroide 1 e 2 (SRC1-2), CREB-binding protein  1 (CBP-1), proteínas p300 e coativador 

PPARG 1α (Feige et al., 2006).    

 

Figura 3. Regulação positiva da transcrição gênica, ou transativação dependente do ligante. Na 

ausência do ligante (a), o heterodímero PPAR-RXR é capaz de se ligar aos elementos responsivos no DNA, 

recrutar proteínas do complexo correpressor e, assim, reprimir a transcrição de genes-alvo. (b) Heterodímeros 

PPAR-RXR se ligam a sequências específicas de DNA no promotor de genes-alvo A alteração conformacional 

do receptor promovida pela ligação do ligante determina dissociação de proteínas correpressoras, recrutamento 

de coativadores, interação com a maquinaria de transcrição basal da célula e, assim, ativação da transcrição de 

genes regulados positivamente pelo PPAR ativado (Glass et al, 2006). 

A ativação de PPARs é efetivada por ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa n-

6 e n-3 (LC-PUFA), ou seus metabólitos derivados principalmente do ácido araquidônico 

(AA) e linoléico (AL), resultantes das vias das cicloxigenases e lipoxigenase, como 

eicosanóides, leucotrienos, prostraglandinas e tromboxanos. Algumas substâncias geradas em 

estados patológicos, a partir da oxidação de LDL-colesterol (LDL-c), também podem ativar 

os PPARs e têm importante papel no acúmulo de macrófagos na placa aterosclerótica. O 15-

deoxyD 12,14-prostaglandina J2 (15PGJ2), derivado do AA é o ligante endógeno mais 

potente de PPARG e seu principal agonista natural. Os ligantes farmacológicos dos PPARG 

são as tiazolidinedionas (TZD) (Grommes et al., 2004, Godoy-matos, 2005).  

Os PPARs podem reprimir a transcrição por transrepressão de alguns genes que não 

possuem o PPRE. PPARA pode reprimir a expressão do gene NF-KB por seqüestrar a sua 
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subunidade p65 (Figura 4). O PPARB pode reprimir o gene BCL6 por sua própria ligação 

como repressor, que, quando ativado, libera a proteína, que liga-se a um outro fator de 

transcrição, inibindo sua transcrição. E, por último, PPARG pode efetivar a transrepressão por 

interação a co-repressores chamados SMRT inibindo sua ativação como no caso do PPARB, 

que não consegue se ligar enquanto o co-repressor estiver presente, e, quando é ativado, libera 

o SMRT, que liga-se a outro repressor, no caso, o STAT3, que por sua vez, inibe a expressão 

do gene STAT (Tan et al., 2005). 

 

Figura 4. Mecanismos de regulação negativa da expressão gênica pelos PPARs. Heterodímeros PPAR-

RXR se ligam a sequências específicas de DNA no promotor de genes-alvo (a) Repressão transcricional ativa na 

ausência do ligante. (b) Transrepressão dependente ligante, caracterizada pela atividade antagonista do PPARG 

ativado sobre a estimulação da expressão gênica por outros fatores de transcrição, como o fator nuclear kapa B 

(NF-kB). (Glass et al, 2006).  

Finalmente, a atividade dos PPARs também é regulada pelo seu estado de fosforilação, 

que resulta em mudança na afinidade por ligante, RXR, cofatores ou genes alvo (Diradourian, 

2005), como por exemplo, a fosforilação da serina no resíduo 112 que leva a diminuição da 

sua atividade (Lehrke et al, 2005).   

2.4. - RECEPTORES ATIVADORES DA PROLIFERAÇÃO DE  PEROXISSOMOS 

GAMA – PPARG.  

 Em 1994, Tontonoz e colaboradores identificaram em ratos duas formas do gene 

PPARG. Em 1995 Greene e colaboradores mapearam o gene PPARG humano 3p25 e 
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Lehmann e colaboradores identificaram agentes sintéticos, as tiazolidinedionas (TZDs), como 

ligantes de alta afinidade para receptores PPAR-gama. Em 1996, Elbrecht e colaboradores 

confirmaram que no ser humano o PPAR-gama-1 e PPAR-gama-2 tem atividade semelhante e 

determinou que três diferentes compostos TZD são agonistas do PPAR-gama-1 e PPAR-

gama-2. Autores especularam que a atividade antidiabética das TZDs em seres humanos é 

mediada através da ativação do PPAR-gama-1 e PPAR-gama-2.  

 Em 1997, Fajas e colaboradores determinaram que o gene PPARG contém 8 éxons e 

se estende por mais de 100 kb. PPARG1 é codificado por 8 exons e PPARG2 por 7 exons. Em 

2006, Wang e colaboradores confirmaram que o gene PPARG localiza-se em 3p25.2 e contém 

de 6 a 8 exons com 114.451pb  

Foram identificadas sete isoformas de PPARG, todos codificadas pelo mesmo gene, 

devido a diversos iniciadores, processamentos alternativos de cinco exons da região 5-

terminal (Figura 5) (Guo et al, 2006, Chen et al, 2006).  Diversos tipos celulares expressam 

baixos níveis de PPARG1, entre eles adipócitos, pneumócitos, hepatócitos, células epiteliais 

do cólon, bexiga, mama e próstata, células musculares cardíacas e esqueléticas, células 

vasculares e macrófagos. O PPARG2, em contraste, é expresso seletivamente e em altos 

níveis no tecido adiposo (Michalik et al, 2006; Rosen et al, 2001).  PPARG3 possui expressão 

restrita no tecido adiposo e intestino grosso. Os PPARG 4 e 5 são expressos apenas  em 

macrófagos e os  PPARG 6   e 7, recentemente descritos, foram detectados até o momento 

somente no tecido adiposo (Guo & Tabrizchi, 2006).  
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Figura 5. Organização genômica dos genes das isoformas do PPARG. Três isoformas são produzidas 

pelo uso diferencial de três promotores e splicing alternativo dos cinco éxons da região 5’ A1, A2, B, C e D. Os 

éxons 1-6 são comuns aos sete  transcritos. A direita contém um esquema dos seis mRNAs transcritos, e o 

tamanho das proteínas traduzidas está indicado. Note que a tradução dos mRNA γ1, γ3, γ5 e γ7  resulta na 

mesma proteína PPARG1 de 477 aminoácidos. A tradução dos mRNAs γ2, γ4 resulta respectivamente nas outras 

duas isoformas, as proteínas PPARG2 de 505 aminoácidos e PPARG3 de 483 aminoácidos (Chen et al 2006). 

O PPARG tem papel importante na adipogênese e homeostase metabólica em humanos 

(Semple et al, 2006). A ativação de PPARG é o evento regulador chave da diferenciação dos 

adipócitos, no metabolismo de lipídeos e carboidratos. Além disso, esta envolvida em 

diversas em funções fisiológicas como reparo tecidual, diferenciação e proliferação celular, 

função inflamatória, função vascular, e também em condições patológicas, entre elas 

dislipidemia, HAS, DM2, inflamação crônica, câncer e aterosclerose (Michalik et al, 2006) 

Nos adipócitos, o PPARG regula a expressão de inúmeros genes que codificam 

proteínas envolvidas na captação, síntese e armazenamento de lipídeos como acil-CoA 

sintetase e lipase lipoprotéica (LPL). Também controla a expressão da proteína transportadora 

de ácidos graxos 1 (FATP-1), o receptor de lipoproteínas CD36, o transportador 1 de AG, a 
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glicerol quinase, a proteína 1 ligadora do elemento regulador de esterol, e a dessaturase 1 de 

estearoil-CoA ( Tang et al, 2007). 

A ação coordenada dessas proteínas determina a redistribuição dos lipídeos corporais, 

com aumento do conteúdo de TG no tecido adiposo subcutâneo, redução da concentração 

circulante de AG e TG, diminuição do conteúdo de AG no fígado e músculo esquelético 

(Guan et al, 2002; Evans et al, 2004) além do estímulo do transporte através do efluxo de 

colesterol (kersten et al., 2000 e Heikkinen et al, 2007 ). Ocorre um remodelamento do tecido 

adiposo; observa-se apoptose de adipócitos grandes e diferenciados, proliferação de 

adipócitos pequenos e altamente sensíveis à insulina (Godoy-matos, 2005), redução ou 

inalteração do tecido adiposo visceral e aumento da massa de tecido adiposo subcutâneo, 

resultando em uma redução da lipotoxicidade e melhora da ação insulínica nesses tecidos 

(Guan et al, 2002; Evans et al, 2004) . 

O PPARG também influencia a liberação, pelo tecido adiposo visceral, de moléculas 

capazes de influenciar a sensibilidade insulínica em tecidos à distância. A ativação do 

receptor inibe a expressão de TNF alfa e resistina, que induzem resistência insulínica no 

fígado e músculo esquelético, e estimula a produção de adiponectina, que melhora a 

sensibilidade insulínica nesses tecidos (Evans et al, 2004). Além disso, a ativação do receptor 

aumenta a infiltração do tecido adiposo por macrófagos alternativamente ativados, com 

atividade antiinflamatória, em detrimento dos classicamente ativados, que expressam altos 

níveis de mediadores pró-inflamatórios.  Os macrófagos alternativamente ativados parecem 

contribuir também para a diferenciação e o remodelamento do tecido adiposo e, assim, 

poderiam representar outra forma com que o PPARG regula esse processo (Peraldi et al., 

1997; Stienstra et al, 2008). 

É possível, ainda, que o receptor melhore diretamente a ação da insulina no tecido 

adiposo, por meio do aumento de expressão de proteínas intracelulares que modulam a via de 

sinalização insulínica, como a proteína associada ao proto-oncogene c-Cbl (casitas B-lineage 

lymphoma) (Ribon, 1998).  

Quanto à relação da expressão do PPARG e a manifestação do fenótipo obesidade, 

estudos ainda não são conclusivos. Sabe-se que a ativação dos PPARG diminui a expressão 

do gene da leptina com conseqüente aumento da ingestão alimentar e maior oferta de 
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substrato para a adipogênese (Hollenberg et al., 1997). Foi observado também que o aumento 

de gordura corporal após uso clínico das tiazolidinedionas ocorre na região periférica, 

composta por adipócitos pequenos e sensíveis a insulina, enquanto que a gordura visceral, 

composta por adipócitos grandes e menos sensíveis, diminui ou permanece inalterada 

(Godoy-Matos, 2005). Alguns autores demonstraram diferenças na expressão dos PPARG em 

magros e obesos em diferentes regiões (Lefebvre et al., 1998). Os indivíduos magros 

apresentavam maior expressão de PPARG no tecido adiposo subcutâneo e os obesos no tecido 

adiposo visceral. No entanto, outros autores não demonstraram essa relação (Auboeuf et al., 

1997; Krempler et al., 2000).  

Esses dados, em conjunto, indicam a importância da atividade do PPARG no tecido 

adiposo para a sensibilidade insulínica no próprio tecido adiposo e também no fígado e no 

músculo esquelético. É possível, no entanto, que o PPARG expresso nesses outros tecidos 

também tenha papel na homeostase da glicose.  

  As tiazolidinedionas (TZD), drogas potentes e altamente seletivas para o PPARG, têm 

sido utilizadas em larga escala na prática clínica visando aumento da sensibilidade a insulina. 

Observa-se que as TZDs além de melhorar as ações anabólicas da insulina, acarretam 

aumento do percentual de gordura corporal (%GC) pelo estímulo da adipogênese, estoque 

pós-prandial de ácidos graxos e TG. Ocorre aumento da diferenciação dos adipócitos (pré-

adipócitos → adipócitos maduros), principalmente aqueles localizados na região subcutânea, 

que são metabolicamente mais eficientes; isto é, capazes de captar ácidos graxos e glicose 

com maior facilidade. As TZD também afetam o metabolismo de TG por meio do aumento da 

expressão da LPL. Com o aumento da lipólise mediada pela LPL, aumenta também a 

quantidade de LDL-c, porém, não está claro se esse efeito acarreta aumento ou diminuição do 

risco cardiovascular. Até porque existem respostas divergentes entre as diferentes TZD 

(Grimaldi et al, 2001, Godoy-Matos, 2005).  

 Com relação aos polimorfismos genéticos, foram identificados até o momento, sete 

mutações pontuais do PPARG. Estas mutações têm sido relacionadas com fenótipo de 

obesidade, insulino-resistência, diabetes e hipertensão, lipodistrofia parcial e doença arterial 

coronariana, além de aumento dos níveis de leptina no plasma em associação com obesidade. 

Um polimorfismo relativamente comum, localizado na porção amino-terminal da isoforma 
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PPARG2, é o Pro12Ala, que apresenta uma substituição de uma prolina por alanina no códon 

12.  

 

2.5 - POLIMORFISMO PRO12ALA DE RECEPTORES ATIVADOS POR 

PROLIFERADORES DE PEROXISSOMOS GAMA.  

Diversos polimorfismos são encontrados em diferentes isoformas de PPARG, como 

Pro12Ala, Pro467Leu, Val290Met, Arg425Cys, Phe388Leu (Godoy-Matos, 2005) ou ainda o 

C161T (Jiang et al., 2005). A figura 6 ilustra a localização dos polimorfismos identificados 

nas isoformas de PPARG.  

 

 

 

Figura 6 – Posições das mutações/polimorfismos do PPARG (MEIRHAEGHEA e AMOUYEL, 2004)   

 Em 1997, Yen e colaboradores identificaram uma mutação caracterizada pela 

substituição de uma prolina por uma alanina no códon 12 no éxon B do gene PPARG2, que 

leva a troca de uma citosina por guanina. A proteína resultante possui afinidade 50% menor 

que as suas variantes, tanto na transativação dependente quanto independente de ligante (Deeb 

et al, 1998).  Desde então, inúmeros estudos epidemiológicos, bioquímicos e moleculares 

investigam atuação do gene PPARG e influência do polimorfismo Pro12Ala nas diferentes 

condições metabólicas do indivíduo. 
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Este polimorfismo apresenta uma freqüência na população que varia de acordo com a 

etnia: é baixa em africanos e asiáticos (1 a 3%), e alta em caucasianos (~20%) (Yen et al., 

1997; Meirhaeghea e Amouyel, 2004). Diversos estudos têm sugerido relação entre o 

polimorfismo Pro12Ala e a melhora da sensibilidade a insulina, sendo assim este ponto muito 

investigado no controle do diabetes (Deeb et al., 1998; Hasstedt et al., 2001; Nicklas et al., 

2001; Gonzalez sanchez et al., 2002; Lindi et al., 2002; Muller et al., 2003), e outras 

alterações metabólicas como na composição corporal, tanto a nível de IMC, massa livre de 

gordura e ingestão energética (Ristow et al., 1998; Ek et al., 1999; Valve et al., 1999; Vaccaro 

et al., 2000; Hasstedt et al., 2001; Nicklas et al., 2001; Doney et al., 2002; Lindi et al., 2002; 

Muller et al., 2003; Robitaille et al., 2003; Rosmond et al., 2003; Meirhaeghea e Amouyel, 

2004) 

 Estudo epidemiológico sobre polimorfismo genético Pro12Ala foi realizado em 

1998 por Deeb e colaboradores. Ao avaliarem um grupo de adultos e idosos finlandeses não 

diabéticos, observou-se associação do alelo Ala12 com baixos níveis de insulina, menor 

índice de massa corporal (IMC), maior sensibilidade à insulina e níveis mais elevados de 

colesterol HDL. Ao avaliar grupo de americanos descendentes de japoneses, Deeb e 

colaboradores (1998) verificaram menor freqüência do alelo Ala12 entre indivíduos com 

diabetes tipo II, em comparação com controles normais.  

 Em 2000, Altshuler e colaboradores observaram que vários estudos de 

associações genéticas para diabetes tipo II realizados após trabalho de Deeb e colaboradores 

(1998) mostraram resultados conflitantes. Avaliaram 16 estudos de associação do 

polimorfismo Pro12Ala com diabetes tipo II e sub-fenótipos e confirmaram somente uma 

associação. Este estudo também revelou um modesto (1,25 vezes), mas significativo aumento 

do risco de diabetes associado com o alelo prolina. Baseado nestes resultados, os 

pesquisadores sugeriram que o alelo de risco (Pro12) pode gerar um grande risco atribuível à 

população porque apesar do seu modesto efeito, já que sua freqüência é alta na população e 

podem influenciar cerca de 30% do diabetes tipo II na população em geral. 

 Na última década, diversos estudos confirmaram o efeito protetor do alelo Ala12 no 

desenvolvimento do diabetes tipo 2 e revelaram resultados contraditórios com relação à 

influencia do polimorfismo Pro12Ala na composição corporal. Em 1998 Beamer e 
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colaboradores, em duas coortes independentes, avaliaram polimorfismo Pro12Ala em adultos 

caucasianos, não-diabéticos e portadores de obesidade moderada ou extrema. Verificaram 

associação do alelo Ala12 com IMCs mais elevados. Os autores sugeriram que a variação 

genética PPARG pode influenciar a suscetibilidade à doença multifatorial da obesidade em 

seres humanos. 

 Valve e colaboradores (1999) investigaram a associação do polimorfismo Pro12Ala 

com fenótipo de obesidade. Foram avaliados 170 indivíduos finlandeses obesos (29 homens e 

141 mulheres). Observou-se que as freqüências do alelo Ala12 no exon B não foi 

significativamente diferente entre os pacientes obesos e pacientes controles de base 

populacional. Entre obesos avaliados, o polimorfismo foi associado a aumento do IMC. Os 

autores concluíram que polimorfismo Pro12Ala PPARG está associado com excesso de peso 

severo e aumento da massa gorda em mulheres obesas.  

 Oh e colaboradores (2000) ao avaliar polimorfismo Pro12Ala PPARG em 229 

indivíduos coreanos, incluindo 111 indivíduos obesos (IMC maior que 25 kg/m2), observaram 

que as freqüências alélicas de Aala12 não foram diferentes entre aqueles indivíduos com 

tolerância à glicose normal (111 indivíduos), indivíduos com intolerância à glicose (60 

indivíduos), e indivíduos com diabetes mellitus (58 indivíduos). Além disso, as freqüências 

alélicas Ala12 não foram significativamente diferentes entre obesos e não obesos. Os autores 

concluíram que o Pro12Ala PPARG não está associado ao diabetes ou a obesidade e pode não 

ser um importante determinante da obesidade ou diabetes para os coreanos. 

 Em 2001, Hasstedt e colaboradores genotiparam 619 membros de 52 famílias que 

apresentaram algum membro portadores de diabetes tipo II. A freqüência do alelo Ala12 no 

estudo foi de aproximadamente 0,12, que está dentro da faixa observada em amostras 

aleatórias de cor branca. Foi verificada associação significante entre IMC, pressão arterial 

sistólica e diastólica, triglicerídeos, concentração glicose  com a variante Ala12. Entretanto, a 

associação do polimorfismo com diabetes não foi significativa. O autor sugere que a variante 

Pro12Ala age como uma mutação recessiva, com grande efeito entre os indivíduos 

homozigotos Ala12, que inclui apenas 1-2% da população. A tendência para esta variante agir 

de forma recessiva, com efeitos sobre as características múltiplas pode explicar as associações 

inconsistentes em estudos anteriores. 
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Em 2002, avaliando um grupo de 2.245 indivíduos dinamarqueses não diabéticos, 

Frederiksen e colaboradores concluíram que a homozigose Ala12 confere um risco reduzido 

de "síndrome de resistência à insulina" entre os dinamarqueses caucasianos.  Em uma 

grande metanálise, Lohmueller e colaboradores (2003) analisaram 301 estudos publicados 

sobre polimorfismo Pro12Ala PPARG, abrangendo 25 diferentes associações relatadas.  O 

grupo encontrou uma associação estatisticamente significativa entre diabetes tipo II e a 

variante Pro12Ala PPARG. Resistência ao diabetes foi associada ao alelo Ala12 e 

suscetibilidade ao diabetes associada ao alelo Pro12. 

 Masud e Ye (2003) estudaram o polimorfismo Pro12Ala em uma coorte de 1.170 

pacientes britânicos brancos com doença coronariana e observaram média de IMC 

significativamente maior nos indivíduos homozigotos para o alelo Ala12 que nos indivíduos 

com outros genótipos. Os autores realizaram também uma metanálise usando dados de 30 

estudos independentes totalizando 19.136 indivíduos. Nas amostras formadas por indivíduos 

com valor médio de IMC de 27 ou mais, carreadores do alelo Ala12 apresentaram um IMC 

significativamente maior do que não carreadores.  Esta diferença não foi detectada em pessoas 

com um IMC inferior a 27. Uma análise mais aprofundada dos dados utilizados nas 

publicações revelou que indivíduos homozigotos Ala12 apresentaram IMC significativamente 

maior que os heterozigotos e homozigotos Pro12. Os dados suportam a hipótese de que o 

polimorfismo Pro12Ala PPARG é um marcador genético da obesidade e o modelo recessivo é 

consistente para o alelo Ala12.  

 Em 2004, Kim e colaboradores examinaram em 1.051 mulheres coreanas os efeitos do 

polimorfismo Pro12Ala PPARG na distribuição da gordura corporal e outros parâmetros 

relacionados à obesidade.  O peso corporal, massa gorda, percentual de gordura, IMC e 

relação cintura-quadril (RCQ) foi significativamente maior nos indivíduos heterozigotos ou 

homozigotos para alelo Ala12 que aqueles homozigotos Pro12. Entre as mulheres com 

sobrepeso (IMC maior que 25), genótipo heterozigoto e homozigoto para alelo Ala esteve 

associado à maior porcentagem de gordura subcutânea abdominal, gordura abdominal visceral 

e subcutânea superior e inferior da coxa gordura. Não houve associação em indivíduos com 

IMC inferior a 25. Perfil lipídico, concentração de glicose e os indicadores de função hepática 

não apresentaram associação com o genótipo PPARG. Kim et al. (2004) sugeriram que o 
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genótipo homozigoto Ala12 está associado ao aumento gordura subcutânea e visceral em 

mulheres coreanas com excesso de peso. 

 Usando o modelo da homeostase da resistência à insulina (HOMA-IR), Buzzetti e 

colaboradores (2004) investigaram a influência do polimorfismo Pro12Ala PPARG na 

sensibilidade à insulina em uma grande população de italianos não-diabéticos. Presença do 

alelo Ala12 foi associada com níveis significativamente mais baixos de insulina em jejum em 

relação ao genótipo homozigoto Pro12. A resistência à insulina foi significantemente menor 

em portadores alelo Ala12. Não houve associação significativa entre o índice de massa 

corporal e polimorfismo Ala12. Não foi observado também interação entre os sexos e 

polimorfismo Ala12 na modulação da sensibilidade à insulina. Autores concluíram que o 

alelo Ala12 está significativamente associado com maior sensibilidade à insulina.  

 Em 2007, Florez e colaboradores investigaram se o polimorfismo Pro12Ala do gene 

PPARG afeta a progressão da tolerância à glicose para diabetes, ou respostas a intervenções 

preventivas (estilo de vida, metformina ou troglitazona versus placebo) em 3.548 participantes 

do programa de prevenção á diabetes. De acordo com estudo, indivíduos homozigotos Pro12 

estão mais propensos a desenvolver diabetes do que carreadores do alelo Ala12 com razão de 

chances de 1,24. Houve uma associação estatisticamente significativa do genótipo com o 

índice de massa corporal e circunferência da cintura, sendo que o alelo Ala12 confere menor 

proteção nos indivíduos mais obesos. Portanto, o alelo Pro12 aumenta risco de diabetes em 

pessoas com intolerância à glicose, um efeito que pode ser  modificado pelo índice de massa 

corporal.  

 Em estudos de associação de genoma da diabetes tipo 2 que envolveu dados de 

genótipo de uma variedade de consórcios internacionais, o Diabetes Genetics Initiative do 

Broad Institute of Harvard e MIT, Universidade de Lund, e Novartis Institutes for Biomedical 

Research (2007), Zeggini e colaboradores (2007) e Scott e colaboradores (2007) confirmaram 

a associação do polimorfismo Pro12Ala do gene PPARG com suscetibilidade ao diabetes. 

Embora associação não tenha sido observada observada em única varredura, metanálises com 

todos os dados, revelaram fortes indícios. 

 Muitas vezes, vários genes atuam de forma sinérgica conferindo então o fenótipo de 

risco para doenças crônicas. Em 2000, Hegele e colaboradores avaliaram um grupo de adultos 
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canadenses para uma nova variante do gene HNF1A fortemente associada com diabetes tipo 2 

e para polimorfismo Pro12Ala PPARG. Descobriram que nesta população o alelo Ala12 está 

fortemente associado com diabetes tipo 2 em mulheres, mas não em homens. Entre as 

mulheres, as carreadoras de Ala12 apresentaram uma razão de chance de 2.3 (intervalo de 

confiança 95%, 1,4-3,8) para diabetes tipo 2, comparado com as não carreadoras. Os autores 

concluíram que, quando tomados em conjunto com a associação de diabetes previamente 

relatados com HNF1A em homens e mulheres, a associação gênero específico do alelo Ala12 

PPARG confirma que a diabetes tipo 2 é etiologicamente complexa e que mais de um gene 

está envolvido na determinação da suscetibilidade à doença nesta população.  

 Hansen et al. (2005) investigaram os efeitos separados e combinados dos 

polimorfismos Pro12Ala do gene PPARG e o E23K KCNJ11 no risco de diabetes tipo 2. A 

análise conjunta envolveu 1.164 pacientes com diabetes tipo 2 e 4.733 adultos tolerantes à 

glicose. Em primeira análise, o polimorfismo Pro12Ala não apresentou associação 

significativa com diabetes tipo 2. A análise conjunta indicou que os dois polimorfismos agem 

de forma aditiva no aumento do risco de diabetes tipo I2. Juntos, os dois polimorfismos 

conferiram um risco atribuível à população de 28% para o diabetes tipo 2. Os autores 

concluíram que os polimorfismos Pro12Ala do gene PPARG e E23K do gene KCNJ11 podem 

agir de uma forma aditiva na elevação do risco de diabetes tipo 2. 

 Em um estudo caso-controle com caucasianos saudáveis da Itália, Bulotta e 

colaboradores (2005) testaram o efeito da variação do gene Pro12Ala sobre o risco de 

diabetes influenciado pela variante-866G/A do gene UCP2. Após estratificar para o 

polimorfismo PPARG, o aumento do risco conferido pelo alelo G do gene UCP2 era evidente 

entre indivíduos homozigotos Pro12 e inexistente entre portadores do alelo Ala12. 

 Clinicamente, observa-se que as tiazolidinedionas (TZDs), agentes terapêuticos 

agonistas de PPARG utilizadas no tratamento de diabetes mellitus insulino-dependente, além 

de melhorar as ações anabólicas da insulina, acarretam aumento do percentual de gordura 

corporal (%GC) por estímulo aos PPARs. Em 2003, Kolehmainen e colaboradores estudaram 

o efeito do polimorfismo Pro12Ala PPARG na expressão de genes alvos do PPARG no tecido 

adiposo. Amostras de tecido adiposo foram coletadas de 30 indivíduos obesos e o genótipo 

para polimorfismo Pro12Ala foi determinado.  A expressão do mRNA de p85 alfa 
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fosfatidilinositol-3-quinase  foi significativamente menor no tecido adiposo dos indivíduos 

carreadores do alelo Ala12 do que nas amostras de indivíduos portadores do genótipo 

Pro12Pro. Observou-se também que a expressão do gene PPARG foi maior em homens com o 

alelo Ala12. Curiosamente, nas mulheres, a expressão de ambas variantes de PPARG foi 

menor no tecido adiposo subcutâneo. Os pesquisadores concluíram que o polimorfismo 

Pro12Ala tem uma pequena influência na expressão de mRNA de genes alvos PPARG no 

tecido adiposo de obesos e que expressão de ambas as variantes de PPARG é dependente do 

tipo de depósito de gordura e sexo do indivíduo. 

  Por RT-PCR, Temelkova Kurktschiev e colaboradores (2004) detectaram a expressão 

de PPARG2 em lesões ateroscleróticas humanas, bem como em culturas de macrófagos 

primários. Em um estudo que contou com 622 indivíduos que apresentavam risco de 

desenvolver diabetes tipo II, idades entre 40 e 70 anos, foi investigada a relação do 

polimorfismo Pro12Ala PPARG e a aterosclerose precoce. Dos pacientes, 449) eram 

homozigotos para alelo Pro12, 162 eram heterozigotos e 11 indivíduos eram homozigotos 

Ala12. A manifestação da aterosclerose precoce diminuiu significativamente em indivíduos 

com o genótipo Ala12Ala em comparação com indivíduos com os outros dois genótipos. 

Índice de massa corporal, níveis de ácidos graxos livres, e contagem de leucócitos foram 

menores em indivíduos com o genótipo Ala12Ala em comparação com indivíduos com os 

genótipos Pro12Pro ou heterozigotos. Na análise multivariada, o genótipo homozigoto para 

alelo Ala12 foi um importante determinante do IMC. Os autores também concluíram que o 

genótipo da Ala12Ala do gene PPARG pode proteger da aterosclerose precoce em indivíduos 

em risco para o diabetes. 

 Poucos estudos tratam interação gene-nutriente e gene-ambiente. Considera-se 

extremamente relevante avaliar a relação do genótipo PPARG sobre o efeito de componentes 

da dieta e história pregressa do paciente, interações que direcionam resposta metabólica e 

risco de doenças. Em 476 idosos com peso de nascimento conhecidos, Eriksson et al. (2003) 

estudaram os efeitos do alelo Ala12  PPARG no metabolismo lipídico na vida adulta 

influenciado pelo peso ao nascer. A variável peso ao nascer é considerada um indicador do 

ambiente intra-uterino. O alelo Ala12 foi associado com aumento das concentrações da 

lipoproteína de baixa densidade (LDL) e do colesterol total, mas somente entre aqueles que 

tinham peso de nascimento abaixo de 3.000 gramas. Essas interações entre os efeitos do gene 
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sobre características do adulto e os efeitos do peso ao nascer foram interpretados como 

exemplos de interações gene-ambiente. 

 Em 2003, Memisoglu e colaboradores estudo de nutrigenômica. O estudo contou com 

participação de 2.141 mulheres e foi verificado que a associação entre a variante Pro12Ala, 

ingestão de gordura total e IMC. Entre homozigotos Pro12, os indivíduos presentes no quintil 

mais elevado de ingestão de gordura total apresentaram média de IMC significativamente 

mais elevada em relação aos do quintil inferior. Entre os portadores do alelo Ala12 não houve 

tendência significativa observada entre a ingestão de gordura e IMC. Observou-se também 

que a relação entre a ingestão de gordura dietética e as concentrações plasmáticas de lipídios 

também diferiu de acordo com o genótipo PPARG. Os autores sugeriram que o genótipo 

PPARG pode ser um fator importante nas respostas fisiológicas à gordura dietética em 

humanos. 

 A síndrome dos ovários policísticos é comum em mulheres em idade reprodutiva e é 

associado com um risco elevado para o desenvolvimento de diabetes tipo II. A resistência à 

insulina, um componente chave na patogênese da síndrome do ovário policístico e 

intolerância à glicose, é amenizada pela utilização de tiazolidinedionas, ligantes sintéticos 

para PPARG. Hara e colaboradores (2002) examinaram a relação do polimorfismo Pro12Ala 

do gene PPARG aos aspectos clínicos e hormonais da SOP e concluíram que o polimorfismo 

Pro12Ala do gene PPARG é um modificador de resistência à insulina em mulheres 

caucasianas com SOP.  

 Orio e colaboradores (2003) estudaram dois polimorfismos do gene PPARG em 100 

pacientes com SOP e controles saudáveis. O pareamento foi feito por idade e IMC e os 

polimorfismos avaliados foram o Pro12Ala e C161T. O estudo revelou que o  polimorfismo 

Pro12Ala está  relacionado ao IMC e / ou aos níveis de leptina os níveis em mulheres com 

SOP.  

 Além de todas estas vertentes de investigação, atualmente diversos estudos vêem 

averiguando associações de  polimorfismo genético com manifestações clínicas ante 

prescrição de determinada terapia. Hansen et al. (2006) estudaram a variação nos genes 

PPARG e PPARA associados com o risco de retenção hídrica e desenvolvimento de edema 

periférico em pacientes com diabetes tipo 2 tratados com o agonista PPAR-A/G. Eles 
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identificaram um risco populacional atribuível de cerca de 50% de retenção hídrica tratados 

com agonistas de PPAR para o genótipo Pro12Pro. Genotipagem pode então tornar-se uma 

ferramenta útil para reduzir o risco de retenção de líquidos e edema induzida por agonistas de 

PPARG em pacientes com diabetes tipo 2. 

Considerando que os fatores de risco notados na população estudada como excesso de 

peso, hipercolesterolemia e hipertensão arterial e uma associação entre eles, quando 

precocemente instalados, como aqui observado, podem aumentar os riscos futuros para as 

doenças cardiovasculares desta população; considerando que estudos anteriores do nosso 

grupo identificaram alta prevalência do alelo 4 de APOE (Lana et al., 2007) na população de 

Ouro Preto, o que pode conferir risco aumentado de dislipidemia; que através da análise 

genética é possível fazer as correlações entre genótipo e fatores de risco para DCV; e que 

ações preventivas quanto ao desenvolvimento dos fatores de risco para doenças 

cardiovasculares devem ser iniciadas na infância e adolescência, propusemos o estudo em 

escolares de um polimorfismo relacionado à composição corporal, dislipidemia e diabetes tipo 

2,  o Pro12Ala do gene ativado por proliferadores de peroxissomos gama (PPARG). 
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3- OBJETIVOS 

3.1 – OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral desse trabalho foi avaliar a associação do polimorfismo Pro12Ala do gene 

PPAR GAMA 2 com fatores de risco (antropométricos, bioquímicos, clínicos) para doenças 

cardiovasculares em escolares de 6 a 14 anos de idade do município de Ouro Preto, Minas 

Gerais. 

 

3.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1- Determinar a freqüência alélica e genotípica do polimorfismo Pro12Ala do gene PPAR 

GAMA 2 em escolares de 6 a 14 anos de idade do município de Ouro Preto, Minas Gerais; 

 

3.2.2- Avaliar a associação entre o polimorfismo mencionado e variáveis antropométricas, 

bioquímicas e clínicas nesta população através do modelo genético dominante;  

  

3.2.3- Avaliar o efeito do sexo e idade sobre as associações observadas. 



 

 

4.Materiais e Métodos 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1  ÁREA E POPULAÇÃO DO ESTUDO  

A área do estudo foi a sede do Município de Ouro Preto, Minas Gerais, situado a 

98Km da região metropolitana de Belo Horizonte, no quilômetro 40 da Rodovia dos 

Inconfidentes.  A cidade de Ouro Preto apresenta uma população de aproximadamente 9.730 

crianças e adolescentes na faixa etária de 6-14 anos matriculadas em escolas públicas e 

privadas (INEP, 2003).  

Foi utilizada a mesma população amostrada no projeto “Estudo dos fatores de risco 

para as doenças cardiovasculares na população do ensino fundamental de Ouro Preto MG”. O 

referido estudo foi realizado nas escolas do ensino fundamental da área urbana da cidade de 

Ouro Preto com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade. Foram excluídas as escolas 

em que o tamanho amostral fosse inferior a cinco, além das crianças e adolescentes das 

Associações de Pais e Amigos dos Alunos Excepcionais (APAE).  

A escolha desta área e população para o estudo deveu-se ao fato de que em 2004, 

através do estudo transversal “Corações de Ouro Preto”, Ferreira e colaboradores 

demonstraram a alta prevalência de fatores de risco para doenças cardiovasculares na 

população adolescente (acima de 15 anos) e adulta de Ouro Preto. Visando a identificação 

precoce destes fatores de risco cardiovasculares modificáveis e não modificáveis nas crianças 

e adolescentes de Ouro Preto, a área e população de estudo foram selecionadas. 
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4.2 AMOSTRA DO ESTUDO 

No universo de 6587 estudantes matriculados no ensino fundamental na cidade de 

Ouro Preto no ano de 2007 foram selecionadas 850 crianças e adolescentes. Uma vez que o 

estudo original foi elaborado para avaliar a prevalência de sobrepeso e obesidade, o cálculo 

da amostra foi baseado em três parâmetros: (1) Proporção da população, na faixa etária 

estudada, com sobrepeso e obesidade (8%); (2) Precisão desejada de 2%; (3) 20% de perdas, 

devido à ausência de crianças no dia da coleta de dados ou às recusas (não consentimento da 

criança, dos pais ou responsável). 

4.3 DELINEAMENTO EPIDEMIOLÓGICO 

Foi realizado um estudo epidemiológico de delineamento transversal descritivo para 

avaliar a associação dos fatores de risco para a doença cardiovascular e o polimorfismo 

Pro12Ala do gene PPAR GAMMA. 

O processo amostral utilizado foi o aleatório simples estratificado pela proporção de 

escolares de acordo com sexo, idade e número de alunos matriculados em cada escola.  

Inicialmente foi calculada a freqüência relativa de alunos de cada escola (municipal, estadual, 

particular) na população total de escolares a partir do levantamento dos Diários de Classe das 

12 escolas municipais, 4 estaduais e 2 particulares.  

Posteriormente, foi calculada a proporção de meninos e meninas em cada escola na 

faixa etária de 6 a 14 anos. Utilizando o programa EPI-INFO e respeitando a 

proporcionalidade por escola, série, sexo e idade foram elaborados uma tabela de números 
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aleatórios na qual os estudantes de cada classe foram numerados em ordem crescente para 

identificação das crianças a serem convidadas a participar do estudo. No caso de recusa ou 

transferência para outra instituição ou cidade, foi convidada a participar do projeto a próxima 

criança do mesmo sexo e idade constante do Diário de Classe.  

Após autorização da diretora da escola, uma carta convite citando os objetivos e 

procedimentos do trabalho, foi encaminhada aos responsáveis pelas crianças. Na carta foram 

informadas a data e local (na própria escola) onde seriam realizados os exames 

antropométricos, bioquímicos, clínico-cardiológico, assim como a entrevista com os 

responsáveis para avaliar hábitos comportamentais, inclusive os alimentares e a atividade 

física.  

Para o trabalho de campo foram selecionados entrevistadores (graduandos em 

Nutrição e Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto). Estes foram treinados para 

realização de medidas antropométricas, clínicas e aplicação de questionários. Todos os 

exames bioquímicos foram normatizados e realizados no Laboratório Piloto de Análises 

Clínicas (LAPAC) da Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto 

(credenciado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas).  

4.4 CONSENTIMENTO  

Aos responsáveis legais e diretores do estabelecimento de ensino, depois de 

informados sobre os objetivos da pesquisa, o protocolo e os procedimentos a serem 

realizados, bem como os riscos e benefícios da participação no estudo, foram entregues folhas 

de informações impressas e solicitada a assinatura de Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido (ANEXO 1 e 2). Das instituições escolhidas obteve-se a autorização dos diretores 

e foram estabelecidas formas adequadas de abordagem das crianças de maneira a não 

comprometer o andamento e rotina das atividades escolares.   

4.5 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS   

4.5.1 Amostras biológicas e determinações bioquímicas  

As amostras de sangue foram coletadas por punção venosa na região anticubital dos 

pacientes após período mínimo de 12 horas de jejum. Foram coletados três tubos com sangue, 

sendo um tubo contendo 2 mL de sangue com EDTA  para realização do hemograma e 

extração de DNA, um tubo com 2 mL com fluoreto para realização de glicemia, e um tubo de 

6 mL para obtenção de soro. Após obtenção do soro, este foi fracionado em três alíquotas 

devidamente codificadas e acondicionadas em tubo âmbar a -200C.   

  As dosagens bioquímicas para colesterol total, lipoproteína de alta densidade (HDL), 

triglicerídeos e glicose em jejum foram conduzidas pelo método enzimático-colorimétrico, 

conforme especificado pelo representante Diagnóstica In Vitro S/A, Itabira, MG, Brasil e 

adaptados ao analisador automático Airone 200 (Instrumento Crony, Roma, Itália). O cálculo 

da concentração da lipoproteína de baixa densidade (LDL) foi conduzido segundo a equação 

de Friedwald (1972). Para dosagem da insulina de jejum foi utilizado teste “Access 

Ultrasensitive Insulin” (Acess® Inmunoassay System), um imunoensaio quimioluminescente. 

Os procedimentos como recompilação das amostras, métodos de calibragem, métodos 

analíticos, controle de qualidade interna e externa, codificação dos escolares em jejum ou não; 
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foram normatizados no Laboratório Piloto de Análises Clínicas (LAPAC) (credenciado pela 

Sociedade Brasileira de Análises Clínicas) da Escola de Farmácia da Universidade Federal de 

Ouro Preto, a fim de uniformizá-los durante o período de execução do estudo.    

4.5.2 Aferição da pressão arterial   

A aferição da pressão arterial foi realizada nas escolas durante o processo de coleta 

dos dados. Os valores de pressão arterial foram obtidos como uma média de três mensurações 

alternadas utilizando-se o aparelho oscilométrico digital (ONROM 705CP). Para tanto o 

indivíduo permaneceu sentado e com o braço esquerdo estendido na altura do coração. Nos 

casos em que se verificaram níveis pressóricos alterados, foi conduzida uma segunda 

mensuração em data posterior para confirmação dos valores utilizando aparelho aneróide, 

conforme sugerido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2006.  

 4.5.3 Variáveis antropométricas  

4.5.3.1 Peso  

O peso foi aferido em balança com bioimpedância TANITA (BF 542®), com 

capacidade máxima de 136 Kg. Após cada medição, a balança foi calibrada para que os 

participantes fossem pesados em pé, portando roupas leves e sem calçados ou adornos. 

4.5.3.2 Altura 

 A estatura foi aferida por meio do estadiômetro de campo (WCS, Cardiomed, 

Curitiba, Brasil), com escala em centímetros e precisão de um milímetro.  Os voluntários 
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foram encostados no aparelho estando de costas para o marcador, com os pés unidos, em 

posição ereta, olhando para frente. A leitura foi feita no milímetro mais próximo quando o 

esquadro móvel, que acompanha a haste vertical, encostava-se à cabeça do indivíduo.  

4.5.3.3 Circunferência de cintura 

Foi aferida por fita métrica simples inelástica, acima da crista ilíaca e abaixo da última 

costela. A medida foi realizada com individuo em pé, com os braços afastados do tronco e em 

expiração. Por não existir pontos de corte definidos para crianças e adolescentes, foi utilizado 

para esta população o percentil de distribuição da circunferência de cintura.  

4.5.3.4 Pregas cutâneas  

A espessura da prega triciptal foi medida no ponto médio da distância entre o acrômio 

e o olécrano, na face posterior do braço esquerdo. A espessura da prega subescapular foi 

medida no ângulo inferior da escápula, em diagonal a 45°. A espessura da prega cutânea 

bicipital foi feita com os cotovelos fletidos em 90°, meio caminho entre a axila e a fossa 

cubital. A medida da prega supra-ilíaca foi feita sobre a linha média axilar, entre a última 

costela e a crista ilíaca. Todas as medidas das pregas mencionadas foram realizadas com 

adipômetro (Cescorf®) com uma precisão de 0,1 mm, conduzidas em triplicata, utilizando-se 

para análise dos dados a média dos dois valores mais próximos.   

4.5.3.5 Percentual de gordura corporal  

O percentual de gordura corporal foi estimado pelas medidas das pregas cutâneas 

utilizando como referência as fórmulas de Deurenberg (1990),, pelo monitor TANITA (BIA-



___________________________________________________________Materiais e Métodos 

 

 

 

 

45

B) que utiliza bioimpedância bipolar. Para o método proposto por Deurenberg (1990), foram 

utilizadas a espessura das pregas triciptal, biciptal, suprailíaca e subescpular, considerando-se 

os estádios de maturação sexual. Para a impedância bioelétrica, a estimativa do percentual de 

gordura corporal é realizada considerando-se a resistência e reactância da passagem da 

corrente elétrica gerada pelos eletrodos através do corpo, com fórmulas específicas para a 

idade.    

4. 6 ANÁLISE GENÉTICA  

4.6.1 Extração do DNA 

A obtenção de DNA genômico foi realizada no Laboratório de Epidemiologia 

Molecular/Escola de Nutrição/Universidade Federal de Ouro Preto segundo técnica descrita 

por Miller e colaboradores (1987) com adaptações.  

 Foram transferidos aproximadamente 2 mL de papa de células de sangue para tubos 

de fundo cônico com capacidade para 15 mL (FalconTM, BD Biosciences) devidamente 

etiquetados. À estes foram adicionados 10 mL de solução TRIS:NH4Cl ( 0,017 39 M Tris-

HCl pH 7,65: NH4Cl 0,14M)  pré-aquecida à 37°C, homogeneizou-se e incubou-se a 37°C  

por  5 minutos. Posteriormente, centrifugou-se a 14 000 g durante 10 minutos (CentriBio  

Modelo 80-2B) à temperatura ambiente.. O sobrenadante foi aspirado deixando 4 mL de 

solução. Repetiu-se os itens anteriores por duas vezes e somente após última centrifugação 

todo sobrenadante foi descartado. Ao precipitado foram adicionados 10 mL de solução salina 

0,85%, homogeneizado e centrifugado a 14000 x g durante 10 minutos. Sobrenadante foi 

aspirado e descartado. Todos os descartes foram feitos em solução de hipoclorito a 5%. 
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Ao precipitado foi adicionado 1,5 mL de High TE (Tris HCl pH 8 0,1M; EDTA 0,04M 

pH 8), ressuspendendo-se  fortemente o sedimento de células. Posteriormente, foi 

acrescentado 2 mL de mistura de Lise de Madissen (Tris HCl pH 8 0,1 M; EDTA 0,04 M pH 

8; SDS 0,2%; NaCl 1M pH 8) pré-aquecida a 55°C e 50µL de solução de proteinase K (20 

mg/mL). Logo em seguida a mistura foi agitada em vórtex de forma intensa. Incubou-se a 

37°C durante aproximadamente 12 horas (overnight).  

Na etapa seguinte, acrescentou-se a cada tubo 4 mL de fenol saturado com TRIS (10 

mM, pH 8,0), homogeneizou-se lenta e continuamente durante 20 minutos com centrifugação 

posterior a 14 000 x g durante 5 minutos. O sobrenadante foi transferido para novo tubo ao 

qual foi adicionado 4 mL de clorofórmio:álcool isoamílico (24:1) à temperatura ambiente; 

homogeneizando por mais 20 minutos. Posteriormente centrifugou-se a 14 000  x g por 5 

minutos; sobrenadante obtido foi transferido para um novo tubo ao qual foi adicionado 400 

µL de acetato de amônio (1M), 4,5 mL de álcool isopropílico gelado. Homogeneizou-se 

lentamente até a precipitação completa do DNA.  

DNA foi transferido para microtubo contendo 300 µL de Low TE (Tris HCl 10 mM, 

pH 8; EDTA 1 mM, pH 8). O tubo foi colocado em estufa a 50°C por 2 horas; incubados a 

37°C overnight, e posteriormente estocados a 4°C.   

4.6.2 Avaliação e quantificação do DNA 

As amostras de DNA extraídas de sangue periférico foram avaliadas quanto 

rendimento e pureza.  A concentração de DNA foi determinada por espectofotometria com 

leituras realizadas a 260nm. A concentração foi calculada a partir da densidade óptica (DO) 
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considerando a relação que uma unidade de DO corresponde a 50µg DNA/mL.  A pureza da 

amostra foi avaliada pela razão entre as absorbâncias observadas a 260 e 280nm. Para 

dosagem, alíquotas das amostras de DNA foram  diluídas 25 vezes  em água Mili-Q e leituras 

em triplicada foram realizadas em espectofotômetro  (FEMTO 700S) a 280 nm e a 260 nm. 

Após quantificação e avaliação da pureza, as amostras foram diluídas com água destilada-

deionizada para concentração de DNA de 20ng/µL. 

4.6.3 GENOTIPAGEM DO POLIMORFISMO PRO12ALA DO GENE PPARG POR 

PCR-RFLP (POLIMORFISMO DE COMPRIMENTO DE FRAGMENTO DE RESTRI ÇÃO)    

 4.6.3.1 Reação em cadeia da polimerase (pcr) para o polimorfismo pro12ala do gene 

PPARG.  

Um fragmento de 257 pares de bases do gene PPARG foi amplificado por PCR de 

acordo com protocolo descrito por Gong e colaboradores (2005) e adaptado no laboratório de 

Epidemiologia Molecular / ENUT / UFOP.  

Os seguintes iniciadores (Alfa DNA, Montreal, Canadá) foram utilizados na reação: 

 direto: 5’ – CCA ATT CAA GCC CAG TCC TTT C -3’  

reverso: 5’- GCA GAC AGT GTA TCA GTG AAG GAA TCG CTT TCC G -3’  

A mistura da reação foi composta por 160 ng de DNA genômico; 250µM de dNTPs; 

1,5 mM de MgCl2; 0,4 pmoles de cada iniciador;  1U de  Taq DNA polimerase Promega;  

tampão fornecido junto a Taq DNA Polimerase Promega  ( Tris-HCl 20 mM pH 8,4, KCl 50 
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mM ) e água altamente purificada para completar o volume final da reação em 20µl. Em cada 

experimento foi adicionado um controle negativo o qual não continha DNA molde e um 

controle positivo com genótipo conhecido (homozigoto par a o alelo polimórfico). A 

amplificação foi realizada em termocicladores MJ96/MJ966 (Biosystems, Peltier Cycler) 

conforme o seguinte programa: 1 ciclo a 95º C por 2 minutos, seguido de 35 ciclos a 52º C 

por 30 segundos, 72º C por 45 segundos e 95º C por 30 segundos. Finalmente seguido de 1 

ciclo a 52ºC por 30 segundos e 72º C por 7 minutos. 

4.6.3.2 Digestão com enzima de restrição e eletroforese em gel de poliacrilamida (PAGE) 

Alíquotas de produto amplificado foram digeridas de enzima de restrição BstUI 

(Fermentas), cujo sítio de restrição é CG^CG.  A mistura de reação foi constituída de 5 µL de 

material amplificado previamente, 1µL de tampão NE BUFFER 4 fornecido pela empresa e 

3 unidades de enzima de restrição BstUI e água milli-Q suficiente para (q.s.p) um volume 

final de 10 µL. A mistura foi incubada a 60°C, por 16 horas e os produtos visualizados em gel 

de poliacrilamida 8% corado nitrato de prata.  

Os géis foram preparados segundo Sambrook, 1987.  A eletroforese foi realizada  sob 

150 V durante aproximadamente 3,5 horas em tampão TBE 1 x (Tris-Borato 0,045 mM, 

EDTA 1 mM pH 8,0), utilizando sistema BioRad.  A visualização dos fragmentos de DNA foi 

obtido pela impregnação da prata, seguindo-se uma adaptação do método descrito por 

Saguinetti et al (1994). Utilizou-se marcador de peso molecular (Ladder 100 pb, Fermentas) 

para estimativa do tamanho das bandas. 
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O material genético amplificado e digerido foi fixado nos géis de acrilamida por 

imersão em 100 mL de solução de fixadora (10% v/v de etanol, 0,5% v/v de ácido acético 

glacial), sob agitação por 5 minutos. Decorrido esse tempo, a solução fixadora foi retirada e 

impregnou-se o gel com solução de prata (0,1% m/v de AgNO3, 50 mL de solução fixadora, 

água destilada q.s.p. 150 mL) por 10 minutos. Foram realizadas duas lavagens rápidas com 

água destilada. No passo seguinte, o gel foi colocado em 100 mL  de solução reveladora 

(0,3% v/v de formaldeído comercial a 37% v/v , 3% m/v de hidróxido de sódio) até a 

visualização do padrão de bandas. O gel foi lavado 1 vez  por 2 minutos com água destilada 

para paralisação da coloração. Após o término do processo, os géis foram fotografados e 

devidamente armazenados. 

4.6.3.3 Genotipagem 

O fragmento amplificado pela PCR apresenta de 257 pares de bases. O alelo 

polimórfico possui sítio de restrição para enzima BstUI e quando presente, dois fragmentos 

são observados após digestão:  223pb e 34pb. Portanto, de acordo com este protocolo, os 

indivíduos homozigotos CC e GG produzirão um fragmento de 257 pares de bases e dois 

fragmentos de 223 e 34 pares de bases, respectivamente, enquanto que os indivíduos 

heterozigotos produziram fragmentos dos três tamanhos. A visualização deste padrão de 

bandas no PAGE 8% permitiu a genotipagem dos pacientes avaliados.  
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 4.7  PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS  

4.7.1 Banco de dados e análises estatísticas  

O banco de dados contendo todas as informações dos questionários de identificação, 

antropometria, dados bioquímicos, clínicos e genéticos foram digitados e analisados no 

software SPSS (Software Package Statitical System)15.0 for Windows.  

Foi realizada contagem gênica para determinar a distribuição alélica e genotípica do 

polimorfismo PRO12ALA PPARG na população de escolares. Realizou-se o teste qui-

quadrado para avaliar se a freqüência genotípica observada estava de acordo com a freqüência 

esperada pelo Equilíbrio de Hardy-Weinberg. Adicionalmente, o teste Kappa foi executado 

para determinar a reprodutibilidade da genotipagem.   

 Valores médios de variáveis contínuas foram comparados entre os grupos com 

diferentes genótipos por análises de variância (ANOVA). Esta comparação foi realizada 

utilizando modelo genético dominante. Teste do qui-quadrado foi utilizado para comparar 

variáveis de acordo com as freqüências dos genótipos na população geral e separada por sexo. 

As mesmas análises acima descritas foram realizadas separadamente para meninos e meninas 

e após categorizar a amostra de acordo com idade. Quando as variáveis contínuas não 

apresentavam distribuição normal ou homogeinidade das variâncias, foi utilizado o teste 

Kruskal Wallis. Os resultados são apresentados como média e desvio-padrão ou como número 

e frequência de observações. Para todos os testes foi utilizado como nível de significância 

estatística valor de P<0,05.    
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4.7.2  Reprodutibilidade 

A fim de se obter um controle de qualidade, reprodutibilidade e confiabilidade dos 

dados, dois experimentos independentes foram realizados com 15% das amostras e os 

resultados das tipagens obtidas em ambos foram comparados. Além disto, cada gel foi 

avaliado por um segundo observador e o resultado das genotipagens realizadas pelos dois 

observadores foi comparada. Ambas comparações descritas acima foram avaliadas pelo índice 

Kappa. 

4.8 QUESTÕES ÉTICAS E LEGAIS 

 Os protocolos para os projetos “Associações entre polimorfismos genéticos e fatores 

de risco modificáveis para doenças cardiovasculares em crianças e adolescentes do município 

de Ouro Preto, MG” e “Estudo de fatores de risco para doenças cardiovasculares na população 

do ensino fundamental de Ouro Preto, MG” foram avaliados e aprovados pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto (Pareceres n°2005/59 e n° 2004/46, 

(ANEXOS 3).  
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5- RESULTADOS 

A genotipagem do polimorfismo Pro12Ala do gene PPARG foi realizada utilizando a 

técnica de PCR descrita por Gong e colaboradores (2005). Resultados foram visualizados em 

gel de eletroforese em gel poliacrilamida 8% corado pelo nitrato de prata (Figura 7). Foram 

genotipadas 753 crianças, sendo 52,1% meninas e 47,9% meninos. Indivíduos homozigotos 

apresentaram um fragmento de aproximadamente 257 pb (canaletas 2 a 10 e 13 à 18 da figura 

7); os indivíduos heterozigotos apresentavam fragmentos de aproximadamente 257 , 223 e 34 

pb (canaleta 11 da figura 7), enquanto os indivíduos homozigotos polimórficos apresentavam 

dois fragmentos: um fragmento de 223 pb e outro fragmento de 34 pb (canaleta 19 da figura 

7).   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Tipagem de amostras de escolares apresentando os três genótipos do polimorfismo Pro12Ala do 
gene dos Receptores Ativados por Proliferadores de Peroxissomos Gama (PPARG). DNA genômico foi 
amplificado por PCR e digerido com a enzima BstUI, conforme descrito em Métodos. Em seguida os produtos 
da digestão foram separados em gel de poliacrilamida 10% corado por nitrato de prata.  Canaleta 1: padrão de 
peso molecular 100 pb ladder;  canaletas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18: homozigotos para o 
alelo C, fragmento257 pares de bases; canaleta 11: heterozigoto CG, fragmentos  257 , 223 e 34 pares de base e 
canaleta 19:. homozigoto para o alelo G, fragmentos de  223 e 34 pares de base. 

 

Para determinar a reprodutibilidade da técnica foi realizado o teste Kappa. Avaliou-se 

a concordância na leitura das genotipagens entre dois observadores e a concordância ao 

realizar experimento independente para tipagem de 15% das amostras. Pôde-se verificar na 

1      22      3      4      5      6      7     8      9     10    1111   12    13   14     15   16    17    

18    1199   
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tipagem baseada no mesmo gel, mas interpretada por dois observadores diferentes, um valor 

de Kappa igual a 0,92, ou seja, houve 99,5% de concordância entre os observadores. Um 

experimento independente foi com realizado 113 amostras, havendo discrepância na 

genotipagem de apenas 1,6% dos resultados. O valor de Kappa gerado foi igual a 0,96 

indicando que a técnica usada para tipagem deste polimorfismo apresenta boa 

reprodutibilidade.    

A distribuição dos genótipos foi avaliada na população geral e após estratificação por 

sexo e idade. Considerando-se o modelo genético dominante os indivíduos homozigotos para 

o alelo C foram comparados com os indivíduos carreadores do alelo G (CC versus CG + GG). 

Considerando-se a atividade alterada de PPARG contendo o aminoácido polimórfico, pode-se 

hipotetizar que a presença do alelo G esteja associada a um risco aumentado para dislipidemia 

e obesidade e menor risco de diabetes tipo II para seus carreadores (Deeb et al, 1998; Oh et al, 

2000; Masud e Ye, 2003; Hansen et al, 2006). 

A tabela 1 apresenta a frequência alélica e genotípica encontrada na população geral e 

separada por sexo. A frequência do alelo G nos escolares foi de 5,11%, ao estratificar por 

sexo observou-se que a frequência do alelo polimórfico foi de 5,7% nas meninas e 5,03% nos 

meninos. Ao avaliar a freqüência genotípica nesta população foram constatados 90,1%; 9,7% 

e 0,2% para os genótipos CC, CG e GG, respectivamente na população geral. Para meninas, a 

distribuição fenotípica foi 89,3% de homozigotos; 10,4% de heterozigotos e 0,3% 

homozigotos polimórficos. Para meninos, a distribuição dos genótipos 91% para genótipo GG 

e 9% para genótipo GC. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes nas 

distribuições das frequência alélicas (P=0,49) e genotípicas (P=0,42) entre os sexos. A 

freqüência observada dos genótipos estava de acordo com a freqüência esperada 

demonstrando que este polimorfismo está em equilíbrio de Hardy-Weinberg nesta população 

(P= 0,48).  
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Tabela 1 -  Freqüência alélica e genotípica do polimorfismo Pro12Ala do gene PPARG em 
escolares do município de Ouro Preto, Minas Gerais. 

 Todos Meninos Meninas P* 

Alelos % % %  

C 94,8 94,97 94,3 

G 5,11 5,03 5,7 

0,49 

Genótipos n (%) n ( %) n (%)  

CC 668 (90,1) 323 (91) 345 (89,3) 

CG 72 (9,7) 32 (9) 40 (10,4) 

GG 1 (0,2) - - 1 (0,3) 

 
0,42 
 

Total 741 (100) 355 (100) 386 (100)  

 
 
* Valor de P (qui-quadrado de Pearson) para diferenças na distribuição de alelos e genótipos 
entre meninos e meninas. 
X2= 0,53; P= 0,47 para diferença entre as freqüências esperada e observada de cada genótipo.  
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A tabela 2 apresenta os valores obtidos pela análise de variância (ANOVA) da média e 

desvio-padrão (DP) para as variáveis contínuas: idade, altura, peso, índice de massa corporal 

(IMC), circunferência da cintura (CC), porcentagem de gordura corporal calculada como 

proposto por Deurenberg (1990) (% GC), porcentagem de gordura corporal estimada pelo 

monitor Tanita (%GC Tanita), pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica 

(PAD), colesterol total, colesterol LDL (LDL-c), colesterol HDL (HDL-c), triglicerídeos, 

glicose, taxa metabólica basal e peso ao nascer de acordo com o genótipo para a população 

geral.   

Ao avaliarmos a população total, todas as variáveis contínuas seguiram uma 

distribuição normal. Foi verificada uma diferença significativa para nos níveis séricos de HDL 

colesterol (P= 0,04) entre os grupos de genótipos Observamos que os indivíduos carreadores 

do alelo G apresentavam uma média de HDL colesterol menor (55,3 mg/dL) quando 

comparada às crianças homozigotas para o alelo C  (58,7 mg/dL).  
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Tabela 2 Fatores de risco selecionados para DVC em escolares de acordo com polimorfismo Pro12Ala do gene PPARG. 

Variável 

  

Todos 

Média (DP) 

n= 741 

 

CC 

Média (DP) 

n= 668 

 

CG + GG 

Média (DP) 

n= 73 

 

P* 

 

 

Altura (cm) 142,1 (14,9) 142,0 (14,8) 142,5 (15,2)    0,78 

Peso (Kg) 37,6 (13,3) 37,6 (13,3) 37,6 (12,9) 0,99 

IMC (Kg/m2) 18,0 (3,4) 18,0 (3,4) 18,0 (3,5) 0,90 

CC (cm) 62,7 (9,5) 62,8 (9,5) 62,5 (9,3) 0,84 

% GC (Deurenberg,1990) 17,2 (5,5) 17,25 (5,53) 17,09 (5,59) 0,82 

% GC (Tanita) 22,8 (9,0) 22,8 (9,0) 22,84 (9,6) 0,98 

PAS (mmHg) 99,5 (12,1) 99,6 (12,1) 99,1 (12,5) 0,73 

PAD (mmHg) 61,7 (8,6) 61,9 (8,6) 60,3 (8,6) 0,13 

Colesterol total 159,1 (29,7) 159,2 (30,0) 159,27 (26,9) 0,97 
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LDL-c (mg/dL) 85,5 (29,5) 85,2 (29,9) 88,75 (25,6) 0,33 

HDL-c (mg/dL) 58,4 (13,6) 58,7 (13,8) 55,3 (11,6) 0,04 

TG (mg/dL) 75,9 (46,9) 75,9 (48,31) 75,9 (32,5) 1,0 

Glicemia (mg/dL) 82,6 (8,0) 82,7 (8,1) 82,6 (7,6) 0,95 

Insulina de jejum (µU/mL) 7,1  (5,8) 7,1 (6,0) 6,2 (4,3) 0,46 

HOMA-IR  1,4 (1,24) 1,41 (1,28) 1,29 (0,88) 0,65 

TMB (Kcal/dia) 1149 (212,8) 1150,5 (214,1) 1139,0 (203,4) 0,73 

Peso ao nascer (g) 3055 (649,3) 3055,9 (657,0) 3051,3 (582,3) 0,95 

 

Abreviações: IMC, índice de massa corporal; CC, circunferência da cintura; %GC, porcentagem de gordura corporal; PAS, pressão arterial 
sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; LDL-c, colesterol LDL; HDL-c, colesterol HDL; TG, triglicerídeos; HOMA-IR, homeostatic model 
assessment – insulin resistance; TMB, taxa metabólica basal. 

  

Resultados apresentados como número de indivíduos analisados em cada grupo (n) média e desvio padrão da média (DP).                             

* Valor de P para teste ANOVA entre os grupos de genótipos : CC e CG+GG. 
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A tabela 3 apresenta os valores obtidos pela análise de variância (ANOVA) 

estratificado por sexo. Para o grupo das meninas, todas as variáveis contínuas seguiram uma 

distribuição normal e não foi observada nenhuma diferença estatisticamente significativa 

entre as variáveis analisadas para modelo o dominante.    

  Ao avaliarmos o grupo dos meninos, todas as variáveis contínuas também seguiram 

uma distribuição normal. Ao realizarmos comparações entre cada grupo de genótipo, foram 

encontradas diferenças significativas somente para níveis séricos HDL colesterol. Os meninos 

CG + GG possuem níveis médios HDL colesterol (53,8 mg/dL)  estatisticamente menores em 

relação aos meninos CC (58,8 mg/dL). 
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Tabela 3 Fatores de risco selecionados para DVC em escolares estratificados por sexo de acordo com o polimorfismo Pro12Ala do gene PPARG.  

Meninos Meninas Variável 

CC 

n= 323 

Média (DP) 

CG + GG 

n= 32 

Média (DP) 

P* CC 

n=345 

Média (DP) 

CG + GG 

n=41 

Média (DP) 

P* 

Altura (cm) 141,9 (14,53) 143,4 (16,1) 0,58 142,2 (15,2) 141,9 (14,7) 0,91 

Peso (Kg) 36,8 (12,7) 36,0 (10,5) 0,71 38,35 (13,9) 38,9 (14,5) 0,81 

IMC (Kg/m2) 17,77 (3,15) 17,1 (2,0) 0,23 18,3 (3,6) 18,7 (4,3) 0,52 

CC (cm) 62,5 (9,13) 61,3 (6,7) 0,50 63 (9,8) 63,5 (11,11) 0,78 

% GC (Deurenberg,1990) 14,8 (4,2) 13,5 (3,2) 0,08 19,5 (5,6) 19,9 (5,4) 0,67 

% GC (Tanita) 17,9 (7,3) 16,24 (5,64) 0,21 27,3 (7,9) 27,8 (9,1) 0,74 

PAS (mmHg) 101,2 (11,5) 100,0 (13,5) 0,60 98,11 (12,5) 98,36 (11,75) 0,90 

PAD (mmHg) 61,4 (7,8) 59,5 (8,8) 0,19 62,34 (9,3) 60,9 (8,4) 0,35 
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Abreviações: IMC, índice de massa corporal; CC, circunferência da cintura; %GC, porcentagem de gordura corporal; PAS, pressão arterial 
sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; LDL-c, colesterol LDL; HDL-c, colesterol HDL; TG, triglicerídeos; HOMA-IR, homeostatic model 
assessment – insulin resistance; TMB, taxa metabólica basal. 
 Resultados apresentados como número de indivíduos analisados em cada grupo (n) média e desvio padrão da média (DP).   
* Valor de P para teste ANOVA entre os grupos de genótipos : CC e CG+GG. 

Colesterol total (mg/dL) 156,53 (27,29) 151,9 (30,2) 
0,37 

161,6 (32,3) 165,11 (22,77) 
0,50 

LDL-c (mg/dL) 83,3 (26,9) 85,31 (27,1) 0,70 86,89 (32,4) 91,5 (24,34) 0,38 

HDL-c (mg/dL) 58,8 (13,4) 53,8 (11,5) 0,04 58,69 (14,22) 56,51 (11,68) 0,35 

TG (mg/dL) 71,4 (34,5) 64,1 (23,7) 0,23 80,24 (58,13) 85,44 (35,65) 0,58 

Glicemia (mg/dL) 83,4 (7,8) 82,0 (8,05) 0,34 81,96 (8,33) 83,06 (7,28) 0,42 

Insulina de jejum (µU/mL) 5,9 (3,9) 4,4 (1,50 0,31 1,6 (1,5) 1,5 (1,0) 0,55 

HOMA-IR  1.18 (0,85) 0,91 (0,3) 0,38 1,6 (1,5) 1,4 (1,03) 0,82 

TMB (Kcal/dia) 1127,0 (242,1) 1101,5 (246,0) 0,64 1172,84 (181,51) 1173,5 (151,9) 0,96 

Peso ao nascer (g) 3095,6 (41,6) 3120 (638,2) 0,85 3017,4 (646,1) 2997,2 (538,1) 0,86 



___________________________________________________________ Resultados 

 

 

 

 

62

Ao estratificarmos os escolares quanto à faixa etária (Tabela 4), observamos que as 

maiorias das crianças avaliadas tinham 6 a 9 anos o que corresponde a 36,70%, seguidos por 

35,90% de crianças com 10 a 12 anos e 27,4% com 13 ou 14 anos. Ao avaliar a distribuição 

da freqüência de cada faixa etária de acordo com os genótipos do polimorfismo Pro12Ala do 

gene PPARG não foi observada diferença entre os grupos (P=0,46). A estratificação por idade 

segundo sexo revelou que 34,90%, 38,20% e 26,90% dos meninos apresentavam 6 a 9 anos, 

10 a 12 anos e 13 a 14 anos respectivamente.  Quanto às meninas, 38,40% tinham de 6 a 9 

anos, 33,76%  apresentavam 10 a 12 anos e 27,84% 13 a 14 anos.  Ao avaliar essas 

freqüências estratificadas por sexo, não foi observada diferenças na distribuição da frequência 

de acordo com o idade para meninos (P=0, 47) e tampouco para as meninas (P=0,26).   

A tabela 5 apresenta os resultados para a população geral na faixa etária 6 a 9 anos. As 

maiorias das variáveis contínuas analisadas seguiram uma distribuição normal, com exceção 

da altura e dos níveis séricos de HDL-c que apresentaram heterogeneidade das variâncias e 

foram submetidas ao teste Kruskal-Wallis. Novamente, observamos diferença estatisticamente 

significativa somente entre os genótipos e níveis séricos de HDL-c na faixa etária 6 a 9 anos, 

mantendo tendência de taxas sanguíneas diminuídas para os genótipos CG + GG. 

Na tabela 6 são apresentados os resultados na faixa etária 6 a 9 anos separado por 

sexo. Todas variáveis contínuas analisadas para o grupo das meninas e para grupo dos 

meninos seguiram uma distribuição normal. Nesta comparação não observamos diferença 

estatística significativa entre os grupos de genótipos e as variáveis contínuas avaliadas.  
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Tabela 4   Freqüência do genótipo Pro12Ala do gene PPARG de acordo com faixa etária dos 
escolares de 6-14 anos do município de Ouro Preto, Minas Gerais. 

Genótipos n (%) 

Faixa etária CC CG + GG P* 

Todos    

6 a 9 anos 252 (91,3) 24 (8,2) 

10 a 12 anos 243 (90) 27 (10) 

13 a 14 anos 181 (83,8) 25 (11,6) 

0,46 

Meninos    

6 a 9 anos 118 (92,9) 9 (7,1) 

10 a 12 anos 126 (90,6) 13 (9,4) 

13 a 14 anos 86 (87,8) 12 (12,2) 

0,47 

Meninas    

6 a 9 anos 134 (89,9) 15 (10,1) 

10 a 12 anos 117 (89,3) 14 (10,7) 

13 a 14 anos 95 (88) 13 (12) 

0,26 

 

Resultados apresentados como número (n) e frequência (%) de indivíduos em cada faixa 
etária e grupo de genótipo.   

 * Valor de P para comparação da frequência de indivíduos de acordo com faixa etária entre 
os grupos de genótipos (qui-quadrado de Pearson). 
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Tabela 5 Fatores de risco selecionados para DVC em escolares de 6 a 9 anos de acordo com polimorfismo Pro12Ala do gene PPARG. 

 

Variável CC 

n= 298 

Média (DP) 

CG + GG 

n= 34 

Média (DP) 

P* 

Altura (cm) 130,8 (9,8) 132,3 (12,6)   0,99† 

Peso ( Kg) 28,8 (7,5) 29,4 (8,8) 0,64 

IMC (Kg/m2) 16,6 (2,5) 16,5 (2,5) 0,84 

CC (cm) 58,3 (7,2) 57,7 (6,7)    0,68 

% GC ( Deurenberg,1990) 16,9 (5,11) 16,2 (4,88) 0,38 

% GC (Tanita) 19,2 (7,4) 20,2 (8,6) 0,83 

PAS (mmHg) 95,8 (11,2) 93,6 (12,4) 0,31 

PAD (mmHg) 59,0 (8,05) 57,0 (7,14) 0,16 

Colesterol total (mg/dL) 159,23 (27,9) 164,2 (27,6) 0,32 
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LDL-c (mg/dL) 84,9 (28,5) 91,4 (26,9) 0,21 

HDL-c (mg/dL) 59,53 (14,05) 57,81 (11,0)      0.05† 

TG (mg/dL) 73,7 (45,2) 74,9 (29,8) 0,88 

Glicemia (mg/dL) 81,2 (7,5) 81,6 (6,8) 0,76 

Insulina de jejum (µU/mL) 5,0 (4,3) 3,2 (1,5) 0,29 

HOMA-IR  1,0 (0,9) 0,7 (0,3) 0,35 

TMB (Kcal/dia) 968,9 (139,4) 1015 (133,7) 0,28 

Peso ao nascer (g) 3004 (694,5) 2925 (653,9) 0,56 

 

Abreviações: IMC, índice de massa corporal; CC, circunferência da cintura; %GC, porcentagem de gordura corporal; PAS, pressão arterial 
sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; LDL-c, colesterol LDL; HDL-c, colesterol HDL; TG, triglicerídeos; HOMA-IR, homeostatic model 
assessment – insulin resistance; TMB, taxa metabólica basal. 

 Resultados apresentados como número de indivíduos analisados em cada grupo (n) média e desvio padrão da média (DP).                             

*  Valor de P para teste ANOVA entre os grupos de genótipos : CC e CG+GG 

† Valor de P para teste  Kruskall-Wallis para variáveis heterogêneas.     
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Tabela 6 Fatores de risco selecionados para DVC em escolares de 6 a 9 anos separados por sexo de acordo em o polimorfismo Pro12Ala do gene 
PPARG. 

 

Meninos Meninas Variável 

CC 

n= 118 

Média (DP) 

CG + GG 

n=9 

Média (DP) 

P* CC 

n=134 

Média (DP) 

CG + GG 

n=15 

Média (DP) 

P* 

Altura (cm) 128,1 (7,6) 125,0 (11,6)   0,27 127,2 (8,7) 127,3 (9,4)   0,98 

Peso (Kg) 27,2 (5,8) 25,0 (6,4) 0,27 27,2 (7,3) 28,9 (9,5) 0,41 

IMC (Kg/m2) 16,3 (2,2) 15,7 (1,66) 0,37 16,6 (2,6) 17,5 (3,6) 0,21 

CC (cm) 57,4 (5,6) 55,3 (4,8) 0,28 57,6 (8,1) 58,4 (8,6) 0,7 

% GC ( Deurenberg,1990) 14,3 (4,0) 13,9 (3,5) 0,78 18,1 (4,8) 19,4 (5,9) 0,27 

% GC (Tanita) 15,9 (6,5) 13,1 (6,3) 0,23 24,2 (7,0) 26,5 (10,4) 0,26 

PAS (mmHg) 101,2 (9,9) 100,2 (8,9) 0,17 92,2 (11,7) 91,1 (11,7) 0,73 

PAD (mmHg) 61,3 (7,0) 57,2 (4,5) 0,25 59,3 (9,0) 57,6 (8,2) 0,49 
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Colesterol total (mg/dL) 162,1 (27,3) 157,6 (31,6) 0,65 162,5 (27,8) 168,7 (23,9) 0,41 

LDL-c (mg/dL) 89,1 (25,9) 88,7 (32,8) 0,32 87,7 (29,4) 92,8 (28,0) 0,52 

HDL-c (mg/dL) 58,3 (12,9) 56,4 (12,9) 0,32 58,3 (14,6) 59,9 (13,7) 0,69 

TG (mg/dL) 73,1 (37,7) 62,3 (20,4) 0,88 82,4 (66,32) 79,6 (29,6) 0,87 

Glicemia (mg/dL) 84,9 (7,6) 80,8 (6,7) 0,69 79,9  (7,8) 79,3 (6,7) 0,79 

Insulina de jejum (µU/mL) 6,1 (5,2) 3,8 (1,9) 0,38 5,4 (4,8) 3,3 (1,5) 0,25 

HOMA-IR  1,4 (0,8) 0,9 (0,5) 0,45 1,1 (0,9) 0,65 (0,3) 0,25 

TMB (kcal/dia) 1138 (248) 1122 (245) 0,76 1105 (169) 1067 (106) 0,47 

Peso ao nascer (g) 3105,6 (607,2) 3139,0 (401,5) 0,42 2908,5 (749,4) 28,43,5 (617,9) 0,75 

Abreviações: IMC, índice de massa corporal; CC, circunferência da cintura; %GC, porcentagem de gordura corporal; PAS, pressão arterial 
sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; LDL-c, colesterol LDL; HDL-c, colesterol HDL; TG, triglicerídeos; HOMA-IR, homeostatic model 
assessment – insulin resistance; TMB, taxa metabólica basal. 

 

Resultados apresentados como número de indivíduos analisados em cada grupo (n) média e desvio padrão da média (DP).                             

 * Valor de P para teste ANOVA entre os grupos de genótipos : CC e CG+GG. 
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Entre participantes de 10 a 12 anos (Tabela 7), todas as variáveis analisadas 

apresentaram homogeneidade das variâncias.  Ao analisar diferenças entre os genótipos, 

nenhuma variável revelou diferença estatisticamente significativa. Quando meninos e meninas 

de 10 a 12 anos foram analisados separadamente (Tabela 8), apenas os níveis séricos de HDL-

c não apresentava distribuição normal ou homogeneidade das variâncias, sendo realizado teste 

Kruskall-Wallis. Para meninos e meninas nenhuma das variáveis avaliadas apresentou 

diferença estatisticamente significativa entre os genótipos.  

A tabela 9 apresenta os resultados a população com faixa etária de 13 a 14 anos, onde 

todas as variáveis contínuas analisadas seguiram uma distribuição normal. Nesta faixa etária, 

apenas os níveis séricos de HDL colesterol apresentou diferenças significativas entre os 

grupos de genótipos. Crianças CG e GG apresentaram menores taxas de HDL colesterol (50,4 

mg/dL) que crianças CC  (58,35 mg/dL). 

A tabela 10 apresenta os resultados obtidos a partir da amostra composta por 

indivíduos de 13 a 14 anos estratificada por sexo. No grupo das meninas, todas as variáveis 

analisadas seguiram distribuição normal e não observamos correlações estatisticamente 

significativas entre as variáveis analisadas e o genótipo.  

Para os meninos nesta faixa etária somente variável circunferência de cintura não 

apresentou distribuição normal ou homogeneidade das variâncias, sendo realizado teste 

Kruskall-Wallis. Observou-se diferenças estatisticamente significantes para níveis séricos de 

HDL colesterol. Meninos CG + GG apresentaram níveis HDL colesterol menores (49,0 

mg/dL) que meninos CC (57,5 mg/dL).  
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Tabela 7 Fatores de risco selecionados para DVC em escolares de 10 a 12 anos de acordo com polimorfismo Pro12Ala do gene PPARG. 

 

Variável CC 

n= 209 

Média (DP) 

CG + GG 

n= 19 

Média (DP) 

P* 

Altura (cm) 145,11 (11,14) 144,3 (9,5)    0,77 

Peso (Kg) 39,3 (11,4) 38,5 (8,6) 0,78 

IMC (Kg/m2) 18,35 (3,4) 18,44 (3,1) 0,91 

CC (cm) 63,8 (9,1) 64,5 (8,6) 0,72 

% GC (Deurenberg,1990) 17,4 (4,7) 16,22 (5,1) 0,30 

% GC (Tanita) 23,5 (8,9) 23,6 (9,0) 0,96 

PAS (mmHg) 100,6 (12,6) 101,7 (11,53) 0,73 

PAD (mmHg) 62,8 (9,1) 62,6 (9,1) 0,48 

Colesterol total (mg/dL) 160,92 (29,6) 164,0 (24,5) 0,66 
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LDL-c (mg/dL) 87,2 (27,8) 92,3 (25,3) 0,44 

HDL-c (mg/dL) 58,0 (13,3) 55,8 (12,0) 0,48 

TG (mg/dL)  78,1 (45,2) 79,1 (35,6) 0,92 

Glicemia (mg/dL) 83,5 (7,9) 82,4 (8,1) 0,59 

Insulina de jejum (µU/mL) 7,9 (5,6) 7,0 (4,4 ) 0,69 

HOMA-IR  1,6 (1,2) 1,4 (0,9) 0,74 

TMB (Kcal/dia) 1106,4 (191,4) 1081,9 (233,5) 0,64 

Peso ao nascer (g) 3126,3 (623,5) 3088,0 (459,3) 0,81 

 

Abreviações: IMC, índice de massa corporal; CC, circunferência da cintura; %GC, porcentagem de gordura corporal; PAS, pressão arterial 
sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; LDL-c, colesterol LDL; HDL-c, colesterol HDL; TG, triglicerídeos; HOMA-IR, homeostatic model 
assessment – insulin resistance; TMB, taxa metabólica basal. 

  

Resultados apresentados como número de indivíduos analisados em cada grupo (n) média e desvio padrão da média (DP).                             

*Valor de P para teste ANOVA entre os grupos de genótipos : CC e CG+GG. 



___________________________________________________________ Resultados 

 

 

 

 

71

Tabela 8  Fatores de risco selecionados para DVC em escolares de 10 a 12 anos separados por sexo de acordo em o polimorfismo Pro12Ala do 
gene PPARG. 

 

Meninos Meninas Variável 

CC 

n= 124 

Média (DP) 

CG + GG 

n= 13 

Média (DP) 

P* CC 

n=117 

Média (DP) 

CG + GG 

n=14 

Média (DP) 

P* 

Altura (cm) 144,3 (8,6) 144,8 (7,7)   0,86 146,7 (9,8) 144,1 (7,6)    0,33 

Peso (Kg) 38,4 (10,9) 37,0 (6,9) 0,64 40,6 (12,1) 36,5 (9,5) 0,22 

IMC (Kg/m2) 18,1 (3,3) 17,5 (1,8) 0,51 18,5 (3,8) 17,4 (3,5) 0,27 

CC (cm) 63,5 (9,3) 63,0 (7,1) 0,84 64,6 (9,5) 61,5 (8,9) 0,26 

% GC ( Deurenberg,1990) 15,6 (4,6) 14,3 (3,1) 0,35 19,3 (5,3) 18,6 (4,6) 0,61 

% GC (Tanita) 19,5 (7,8) 19,2 (5,1) 0,86 28,0 (7,5) 24,8 (7,1) 0,13 

PAS (mmHg) 101,2 (9,9) 100,2 (8,9) 0,73 99,8 (12,9) 100,6 (12,5) 0,82 

PAD (mmHg) 61,7 (7,0) 57,2 (4,5) 0,42 62,3 (9,9) 60,3 (10,0) 0,49 
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Colesterol total (mg/dL) 162,1 (27,3) 157,6 (31,6) 0,57 164,4 (39,9) 168,0 (25,2) 0,75 

LDL-c (mg/dL) 89,1 (25,9) 88,7 (32,8) 0,95 90,3 (37,7) 93,4 (23,1) 0,77 

HDL-c (mg/dL) 58,3 (12,9) 56,4 (12,9) 0,61 58,1 (13,6) 56,4 (7,4) 0,12† 

TG (mg/dL) 73,1 (37,7) 20,4 (5,6) 0,31 79,3 (35,0) 90,3 (41,4) 0,29 

 Glicemia (mg/dL)  84,9 (7,6) 80,8 (6,7) 0,07 83,2 (8,4) 85,1 (6,0) 0,44 

Insulina de jejum (µU/mL) 6,3 (3,7) 4,5 (1,9) 0,29 10,0 (7,2) 10,3 (4,7) 0,92 

HOMA-IR  1,3 (0,84) 0,94 (0,36) 0,33 1,9 (1,5) 2,05 (1,4) 0,83 

TMB (Kcal/dia) 1083,6 (156,2) 1094,9 (109,4) 0,71 1103,2 (170,2) 1066,7 (105,8) 0,47 

Peso ao nascer (g) 3105,6 (607,2) 3139,0 (401,5) 0,86 3121,9 (550,8) 2999,0 (375,4) 0,49 

Abreviações: IMC, índice de massa corporal; CC, circunferência da cintura; %GC, porcentagem de gordura corporal; PAS, pressão arterial 
sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; LDL-c, colesterol LDL; HDL-c, colesterol HDL; TG, triglicerídeos; HOMA-IR, homeostatic model 
assessment – insulin resistance; TMB, taxa metabólica basal. 

 Resultados apresentados como número de indivíduos analisados em cada grupo (n) média e desvio padrão da média (DP).                             

*  Valor de P para teste ANOVA entre os grupos de genótipos : CC e CG+GG 

† Valor de P para teste  Kruskall-Wallis para variáveis heterogêneas    
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Tabela 9 Fatores de risco selecionados para DVC em escolares 13 a 14 anos de acordo com polimorfismo Pro12Ala do gene PPARG. 

 

Variável CC 

n= 161 

Média (DP) 

CG + GG 

n= 20 

Média (DP) 

P* 

Altura (cm) 158,8 (7,2) 158,3 (8,0)    0,77 

Peso (Kg) 51,7 (11,1) 50,6 (11,5) 0,66 

IMC (Kg/m2) 20,4 (3,4) 20,17 (4,2) 0,78 

CC (cm) 69,7 (9,1) 68,8 (9,8) 0,70 

% GC (Deurenberg,1990) 18,9 (7,0) 18,1 (6,7) 0,60 

% GC (Tanita) 27,2 (9,7)  26,4 (11,0)  0,73 

PAS (mmHg) 105,5 (10,4) 105,3 (9,8) 0,94 

PAD (mmHg) 66,1 (6,8) 64,63 (8,0) 0,35 

Colesterol total (mg/dL) 156,7 (34,1) 145,7 (24,4) 0,17 
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LDL-c (mg/dL) 82,9 (34,6) 80,3 (22,5) 0,75 

HDL-c (mg/dL) 58,35 (14,0) 50,4 (11,0) 0,01 

TG (mg/dL) 77,1 (56,8) 74,5 (35,5) 0,84 

Glicemia (mg/dL) 84,3 (8,8) 84,5 (8,2) 0,91 

Insulina de jejum (µU/mL) 8,8 (7,2) 8,1 (4,7) 0,63 

HOMA-IR  1,7 (1,63) 1,7 (1,0) 0,64 

TMB (Kcal/dia) 1284,5 (178,6) 1262,4 (145,1) 0,60 

Peso ao nascer (g) 3064,3 (619,4) 3238,1 (525,6) 0,28 

Abreviações: IMC, índice de massa corporal; CC, circunferência da cintura; %GC, porcentagem de gordura corporal; PAS, pressão arterial 
sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; LDL-c, colesterol LDL; HDL-c, colesterol HDL; TG, triglicerídeos; HOMA-IR, homeostatic model 
assessment – insulin resistance; TMB, taxa metabólica basal. 

  

Resultados apresentados como número de indivíduos analisados em cada grupo (n) média e desvio padrão da média (DP).                             

 Valor de P para teste ANOVA entre os grupos de genótipos : CC e CG+GG. 
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Tabela 10 Fatores de risco selecionados para DVC em escolares 13 a 14 anos separados por sexo de acordo em o polimorfismo Pro12Ala do 
gene PPARG. 

Meninos Meninas Variável 

CC 

N= 79 

CG + GG 

n=10 

P* CC 

n=94 

CG + GG 

n=12 

P* 

Altura (cm) 158,5 (9,3) 158,0 (10,8)   0,86 157,7 (5,6) 157,6 (6,3) 0,92 

Peso (Kg) 48,7 (11,9) 44,6 (8,8) 0,30 51,2 (10,1) 54,0 (12,5) 0,38 

IMC (Kg/m2) 19,17 (3,1) 17,7 (2,0) 0,16 20,51 (3,3) 21,7 (4,7) 0,25 

CC (cm) 68,3 (9,0) 64,7 (3,4) 0,21† 68,8 (8,5) 72,7 (11,4) 0,17 

% GC ( Deurenberg,1990) 14,35 (3,8) 11,9 (2,6) 0,59 21,8 (6,2) 21,9 (5,6) 0,61 

% GC (Tanita) 18,2 (7,0) 14,9 (4,0) 0,14 31,0 (8,0) 32,9 (7,8) 0,44 

PAS (mmHg) 107,4 (12,7) 107,7 (16,8) 0,95 104,1 (9,3) 103,8 (6,6) 0,82 

PAD (mmHg) 65,3 (7,3) 66,4 (11,5) 0,70 66,5 (6,8) 65,0 (5,3) 0,49 

Colesterol total (mg/dL)  150,2 (27,9) 138,5 (29,11) 0,21 156,8 (26,6) 157,8 (22,17) 0,75 

LDL-c (mg/dL)  56,6 (13,0) 78,4 (27,4) 0,87 81,3 (28,6) 87,7 (22,1) 0,77 
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HDL-c (mg/dL) 57,5 (13,3) 49,0 (7,5) 0,04 59,8 (14,4) 52,2 (12,1) 0,65 

TG (mg/dL) 72,5 (33,8) 63,65 (27,1) 0,43 78,2 (68,4) 87,3 (37,8) 0,29 

Glicemia (mg/dL) 85,0 (8,0) 85,6 (9,9) 0,82 83,2 (8,3) 85,4 (7,7) 0,44 

Insulina de jejum (µU/mL) 7,0 (4,9) 4,4 (0,7) 0,38 9,7 (8,0) 11,0 (4,5) 0,77 

HOMA-IR  1,38 (0,93) 0,87 (0,14) 0,36 1,9  (1,8) 2,3 (0,8) 0,63 

TMB (Kcal/dia) 1260,8 (202,1) 1229,5 (211,7) 0,66 1252,11 (160,5) 1280,2 (110,5) 0,47 

Peso ao nascer (g) 3204,33 (706,0) 3406,2 (509,5) 0,43 3047,0 (563,9) 3234,4 (524,0) 0,49 

 

Abreviações: IMC, índice de massa corporal; CC, circunferência da cintura; %GC, porcentagem de gordura corporal; PAS, pressão arterial 
sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; LDL-c, colesterol LDL; HDL-c, colesterol HDL; TG, triglicerídeos; HOMA-IR, homeostatic model 
assessment – insulin resistance; TMB, taxa metabólica basal. 

  

Resultados apresentados como número de indivíduos analisados em cada grupo (n) média e desvio padrão da média (DP).                             

 * Valor de P para teste ANOVA  entre os grupos de genótipos : CC e CG+GG 

† Valor de P para teste Kruskall-Wallis para variáveis heterogêneas. 
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6- DISCUSSÃO 

 

A identificação de genes e polimorfismos genéticos que influenciam a susceptibilidade 

às doenças cardiovasculares permite melhor compreensão de sua fisiopatologia e é requisito 

para o desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção e tratamento. Diversos avanços 

são observados em epidemiologia genética, em especial a viabilização do mapeamento global 

do genoma e detecção de diversas variantes genéticas associadas com fenótipos de risco. As 

conseqüências metabólicas dessas variações genéticas sobre o metabolismo humano normal e 

sobre a fisiopatologia das doenças cardiovasculares e seus fatores de risco ainda não foram 

totalmente determinadas.  

Os receptores ativados por proliferadores de peroxissoma gama (PPARs Gama) são 

fatores de transcrição pertencentes à família de receptores nucleares que regulam a expressão 

de diversos genes relacionados à homeostase da glicose, metabolismo de lipídeos e 

inflamação. Em 1997, Yen e colaboradores identificaram uma substituição de C para G na 

porção amino-terminal da isoforma PPARG2 e sugeriram que o polimorfismo é relevante na 

manifestação do fenótipo de obesidade e confere proteção para desenvolvimento diabetes 

mellitus tipo II.  

Estudos funcionais revelaram que a isoforma de Ala12 PPARG2 é menos eficiente na 

ativação da transcrição e pode levar a menor acúmulo de tecido adiposo. A partir destas 

constatações, diversos estudos epidemiológicos têm avaliado a associação do polimorfismo 

Pro12Ala a diversos fatores de risco cardiovasculares, entretanto, resultados ainda não são 

conclusivos.  

Grande parte dos estudos publicados que envolvem a relação do genótipo do PPARG e 

fatores antropométricos fazem-no comparando com a obesidade, perfil lipídico, resistência à 

insulina e diabetes tipo 2 (Deeb et al, 1998; Oh et al, 2000; Masud e Ye, 2003; Hansen et al, 

2006). Poucos trabalhos avaliaram a influência metabólica do polimorfismo Pro12Ala gene 

PPARG e fatores de risco cardiovasculares em crianças e adolescentes. Sabendo que a 

população de Ouro Preto é altamente miscigenada e historicamente apresenta importante 
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contibuição de africanos em sua constituição, e que as crianças acumulam menos influências 

de fatores ambientais que os adultos, avaliamos a associação do polimorfismo Pro12Ala do 

gene PPARG com fatores de risco cardiovasculares em escolares de Ouro Preto. Buscamos 

com este estudo esclarecer a associação do polimorfismo com fatores de risco manifestados 

precocemente nesta população.  

Uma importante limitação da realização de estudos genéticos populacionais relaciona-

se com a própria técnica de genotipagem utilizada que é passível de erros experimentais. 

Devido ao laborioso trabalho, alto custo operacional e grande tempo dispendido nas tipagens, 

a realização de experiementos em duplicata é inviável. Neste sentido, a avaliação do 

equilíbrio de Hardy-Weinberg é uma ferramenta importante para controle de qualidade da 

genotipagem (Wittke-Thompson et al, 2005, Attia et al, 2008; Rodriguez et al, 2009). 

Constatamos as freqüências genotípicas observadas não são diferentes das freqüências 

esperadas, demonstrando que este polimorfismo encontra-se em equilíbrio de Hardy-

Weinberg indicando que provavelmente não ocorreram erros importantes na genotipagem, 

que este polimorfismo apresenta frequências genotípicas inalteradas através das gerações e 

que a amostra genotipada foi representativa.   

Alguns estudos caso-crontrole que visam associação do polimorfismo Pro12Ala 

PPARG a condições metabólicas específicas não encontram freqüências genotípicas que 

obedeçam ao equilíbrio de Hardy-Weinberg. A não concordância destes poucos estudos com a 

lei de Hardy-Weinberg pode ocorrer devido ao reduzido tamanho da amostra. Como a 

freqüência do alelo G é pequena, amostras reduzidas geram freqüências alélicas e genotípicas 

da população que não obedecem ao equilíbrio de Hardy-Weinberg. Nossos resultados 

demonstram que o polimorfismo obedece á lei de Hardy-Weinberg. 

 Observamos no nosso estudo, freqüências alélicas (0,95 e 0,05 para alelos C e G, 

respectivamente) e genotípicas (89,9%, CC, 10% CG e 0,1% GG) similares às encontradas em 

outros estudos. Na população global a distribuição do polimorfismo Pro12Ala de PPARG é 

muito ampla, variando de 70 a 94% para o genótipo CC, de 6 a 28% para o genótipo CG e de 

0 a 4% para o GG (Deeb et al., 1998; Ristow et al., 1998; Vaccaro et al., 2000; Hasstedt et al., 

2001; NIcklas et al., 2001; Doney et al., 2002; Gonzalez Sanchez et al., 2002; Lindi et al., 
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2002; Memisoglu et al., 2002; Kao et al., 2003; Masud e Ye, 2003; Muller et al., 2003; 

Robitaille et al., 2003; Rosmond e Bouchard, 2003; Meirhaeghea e Amouyel, 2004; Gong et 

al., 2005; JIang et al., 2005; Kuriki et al., 2006; Vogel et al., 2006). Para todas as populações 

e etnias do mundo o alelo G é o mais raro (Stumvoll e Haring, 2002), variando entre 12 a 25% 

em caucasianos, 10% em nativos americanos, 8% em nativos africanos de Samoa, 4% em 

japoneses, 3% em afro-americanos, 2% em nativos de Nauru (ilha isolada no pacífico) e 1% 

em chineses (Vigouroux et al., 1998; Maeda et al., 2001).  

  Com relação aos estudos brasileiros, até o momento foram realizados poucos 

trabalhos para o polimorfismo Pro12Ala PPARG. No ano de 2005 em São Paulo, Tavares e 

colaboradores avaliaram a relação deste polimorfismo com o diabetes. Foram genotipados 

377 indivíduos e encontrou-se uma freqüência de 94% de CC, seguido de 6% para CG+GG. 

Freqüências obtidas se aproximam das freqüências observadas em nosso estudo e compatíveis 

aos japoneses e africanos. Um segundo trabalho realizado no sul do país que investigou a 

obesidade, foram genotipados 335 indivíduos e encontrada uma freqüência de 84,5% para CC 

e 15,5% para CG+GG (Mattevi, 2007). As freqüências observadas neste trabalho foram 

próximas daquelas encontradas em populações caucasianas e destoantes das observadas em 

nosso estudo. Essa variação pode ser explicada pelo fluxo histórico de migração em ambas as 

regiões ao longo do século.   

 Em Minas Gerais, Pena e colaboradores (2008) realizaram um estudo caso-controle 

avaliando o polimorfismo Pro12Ala gene PPARG com risco de câncer de mama que contou 

com 654 mulheres residntes na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Este 

estudo revelou freqüência de 90% para o genótipo CC e 10% para CG+GG (Pena, 2007).  

Observando as distribuições de freqüências dos genótipos entre os estudos nacionais e 

internacionais, apesar de ter contado somente mulheres, o estudo com caso-controle acima 

mencionado apresentou distribuição genotípica mais próxima da distribuição encontrada em 

nosso.  

 Com relação a estudos internacionais, a freqüência alélica e genotípica encontrada na 

população de Ouro Preto aproxima-se da distribuição do PPARG para japoneses (CC, 92,9%; 

CG, 7,1% e GG, 0%) e africanos (CC, 94%, CG, 4% e GG, 2%), que apresentam maior 
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freqüência de CC (Kao et al., 2003; Kuriki et al., 2006)  quando comparado a estudos com 

caucasianos, que possuem uma distribuição genotípica em torno de 80%, para homozigoto 

CC, 19% para heterozigoto e 1% para homozigoto polimórfico (Memisoglu et al., 2002; 

Meirhaeghea e Amouyel, 2004; Tonjes et al., 2006; Vogel et al., 2006).  

 A miscigenação encontrada no Brasil decorre do processo colonização e escravidão, 

apresenta graus variados de acordo com a região e seus ancestrais europeus, ameríndios e 

africanos. O Brasil foi colonizado por várias populações em diferentes momentos da sua 

história.  Na região sul do país houve maior contribuição da população européia no processo 

de colonização, que se manteve mais homogênea e foi estudada em um trabalho realizado por 

Mattevi e colaboradores, 2007. Na região sudeste percebemos um aumento da contribuição de 

africanos, particularmente região mineira correspondente ao Ciclo do Ouro e também de 

japoneses na região São Paulo após Segunda Guerra Mundial. Particularmente, Ouro Preto 

contou com uma presença maciça de africanos durante o período da ocorrência Ciclo do Ouro 

(1551-1850). Com término da extração do ouro ou fim Segunda Guerra Mundial, essas 

populações se mantiveram nas cidades contribuindo de maneira predominante para o 

background étnico da população atual, o que justifica a distribuição de genótipos encontrados 

nos trabalhos de Pena (2007), Tavares (2005) e no presente estudo (Alves-Silva et al, 2000, 

Kao et al., 2003).  

 No presente estudo, avaliamos a distribuição dos genótipos na população geral e após 

estratificação por sexo e idade de acordo com os fatores de risco para doenças 

cardiovasculares. Análises estatísticas foram realizadas seguindo modelo dominante para 

alelo G, ou seja, os indivíduos homozigotos e heterozigotos para o alelo G foram agrupados 

(CG + GG versus CC). Análises utilizando modelo recessivo e co-dominante também são 

encontradas da literatura, porém não as realizamos devido à baixa prevalência do genótipo 

homozigoo Ala12 na população estudada (0,1%). 

 Alguns trabalhos sugerem que polimorfismo Pro12Ala PPARG pode modificar 

a suscetibilidade do indivíduo ao diabetes mellitus tipo 2 e a obesidade (Deeb et al, 1998; Oh 

et al, 2000; Masud e Ye, 2003; Hansen et al, 2006 (Mattevi, 2007).) No entanto, nossos 

resultados não indicam que o alelo Ala12 esteja associado a maior peso ou maior 
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porcentagem de gordura corporal em crianças e adolescentes. Também não encontramos 

associação entre o polimorfismo e a glicemia de jejum. Entretanto, como a glicemia de jejum 

pode não estar precocemente alterada em indivíduos apresentando resistência à insulina 

(Gungor et al, 2004), avaliamos taxas de insulina jejum e realizamos teste HOMA-IR 

(homeostasis model assessment of insulin resistance  index). Nossos resultados não revelaram 

associação do polimorfismo com quadro de resistência à insulina. Não identificamos no 

presente trabalho diferenças estatisticamente significativas nas distribuições das freqüências 

alélicas e genotípicas de acordo com sexo e faixa etária.  

 Quando avaliamos peso atual, peso ao nascer, IMC, circunferência de cintura e 

porcentagem de gordura corporal com relação ao polimorfismo Pro12Ala na população total e 

após estratificação por sexo e idade, também não encontramos nenhuma associação entre 

alelo Ala12 e susceptibilidade ao ganho de peso ou maior porcentagem de gordura corporal. 

Também não houve associação entre altura média e o polimorfismo genético nos escolares. 

Em concordância com outros trabalhos (Kim et al, 2007), não encontramos associação do 

polimorfismo e hipertensão arterial nas crianças em geral e estratificadas por sexo e idade. A 

única associação encontrada entre polimorfismo Pro12Ala e fatores de risco para doenças 

cardiovasculares foi menores níveis de HDL colesterol em meninos carreadores do alelo G, o 

que pode representar um risco aumentado para desenvolvimento de dislipidemias. Este 

resultado sugere um efeito gênero específico deste polimorfismo nesta população. A literatura 

apresenta resultados discrepantes quando se trata de estudos de associação deste polimorfismo 

com fatores de risco cardiovasculares e muitas destas discrepâncias são difíceis de serem 

explicadas.  

 Muitas trabalhos demonstram associação do alelo G com maior sensibilidade a 

insulina, menor risco de diabetes, (Deeb et al., 1998; Ek et al., 1999; Meirhaeghe et al., 2000; 

Hasstedt et al., 2001; Baron et al., 2003; Robitaille et al., 2003; ; Muller et al., 2003 Jiang et 

al., 2005) e outras alterações metabólicas e com a composição corporal, tanto a nível de IMC, 

massa livre de gordura, ingestão energética e taxa metabólica basal, favorecendo o risco de 

obesidade. Estes efeitos metabólicos do polimorfismo Pro12Ala PPARG provavelmente 

ocorrem por menor capacidade de lipogênese do tecido adiposo na resposta à ativação de 

ligantes (Ristow et al., 1998; EK et al., 1999; Valve et al., 1999; Vaccaro et al., 2000; 
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Hasstedt et al., 2001; Nicklas et al., 2001; Doney et al., 2002; Lindi et al., 2002; Muller et al., 

2003; Robitaille et al., 2003; Rosmond et al., 2003; Meirhaeghea e Amouyel, 2004). 

  Vários estudos avaliaram o peso, IMC, %GC, CC e CQ em relação ao polimorfismo 

Pro12Ala do PPARG em adultos e revelaram maiores valores médios destas variáveis nos 

heterozigotos CG e nos homozigotos GG em relação aos homozigotos CC (Valve et al., 1999; 

Lindi et al., 2001; Nicklas et al., 2001; LIndi et al., 2002; Robitaille et al., 2003). Entretanto, 

outros trabalhos realizados em adultos contradizem o fato do aumento do IMC estar 

relacionado à variante do PPARG e atestam uma diminuição do IMC (DEEB et al., 1998; 

DONEY et al., 2002). Com relação aos estudos brasileiros e estudos com crianças e 

adolescentes, até o momento foram realizados poucos trabalhos para o polimorfismo 

Pro12Ala PPARG (Tavares et al, 2005; Pena, 2007; Mattevi, 2007).   

 Nossos resultados se aproximam dos resultados encontrados no primeiro trabalho de 

avaliação do polimorfismo PPARG na população brasileira realizado em 2003 por Caramori e 

colaboradores. Neste trabalho, os autores avaliaram a associação entre o polimorfismo 

Pro12Ala e nefropatia diabética através de um estudo caso-controle. Participaram do estudo 

pacientes diabéticos tipo 2 com insuficiência renal crônica atendidos no Hospital das Clínicas 

de Porto Alegre e controles. A freqüência alélica foi de 9% para o alelo G. Não houve 

diferença das freqüências alélicas entre sexo, etnia e idade. Também não houve associação do 

polimorfismo com duração conhecida do diabetes, níveis de glicemia de jejum, perfil de 

lipídios séricos ou pressão arterial sistólica ou diastólica. A razão de chances para nefropatia 

diabética de portadores G foi de 0,47. Portanto, segundo este estudo a presença do alelo 

polimórfico pode conferir proteção contra a nefropatia diabética em pacientes com diabetes 

tipo 2 mas não interfere diretamente nos fatores de risco para doenças cardiovasculares. 

 Em 2004, Vieira-Filho e colaboradores avaliaram a associação do polimorfismo 

Pro12Ala PPARG com síndrome metabólica em índios da Amazônia, observando uma 

associação do polimorfismo e a síndrome metabólica. A freqüência alélica encontrada foi de 

0,31 para o alelo G, sendo muito superior às freqüências observadas em diversos estudos que 

avaliaram diferentes raças e etnias no Brasil e no mundo.  
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 Em 2005, Tavares e colaboradores avaliaram em pacientes paulistas obesos e 

portadores de diabetes a associação do polimorfismo Pro12Ala gene PPARG e fatores de risco 

associados às doenças cardiovasculares (índice de massa corporal, relação cintura / quadril, 

glicemia de jejum, colesterol total, HDL e LDL colesterol, triglicérides, hemoglobina glicada, 

insulina, pressões sistólica e diastólica). A freqüência do alelo Ala12 em portadores de 

diabetes tipo 2 foi semelhante ao encontrado no grupo controle. Corroborando com nossos 

resultados, este estudo não revelou associação do polimorfismo aos fatores de risco 

cardiovasculares avaliados. Apenas no grupo com DM2, o alelo Ala12 foi associado com 

menores níveis de insulina plasmática em jejum e maior sensibilidade à insulina com 

significância marginal (P = 0,049).  Os autores sugeriram que as pessoas portadoras do alelo 

Ala12 do gene PPARG poderiam ser mais sensíveis à insulina do que os portadores do alelo 

Pro12 entre os caucasianos brasileiros.  

Em estudo epidemiológico realizado no sul do país, Mattevi e colaboradores (2007) 

avaliaram a associação do polimorfismo PPARG e fenótipos relacionados à obesidade em 335 

brasileiros adultos de ascendência européia. A freqüência do alelo variante Ala12 foi 0,09, 

que é similar à frequência descrita para populações européias e de descendentes de europeus 

(Mattevi et al, 2007).  Diferentemente do nosso estudo que revelou menores níveis de HDL 

colesterol em meninos na faixa etária de 13 a 14 anos carreadores do alelo Ala12, os autores 

deste trabalho não observaram diferenças estatisticamente significativas para colesterol total, 

LDL e HDL colesterol, ou níveis de triglicérides entre os genótipos PPARG em ambos os 

sexos. Foi detectada uma associação entre a variante Ala12 PPARG e o índice de massa 

corporal (P = 0,037) na amostra masculina. Não foi detectado efeito desse polimorfismo em 

mulheres. Devido a este achado, os autores sugeriram efeito gênero específico do gene 

PPARG na população brasileira, o que também foi observado em nosso estudo. 

Em 2010, pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro realizaram uma 

meta-análise que avaliou associação do polimorfismo no gene Pro12Ala PPARG com 

diabetes, insulinemia e resistência à insulina. Entretanto, esta meta-análise teve como base 

estudos realizados nos últimos 10 anos em todo mundo. Apesar de associar alelo Ala 12 com 

o menor risco de DM2 em caucasianos e com menores níveis de insulina sérica e maior 

sensibilidade à insulina em indivíduos com sobrepeso (Huguenin et al, 2010), resultados deste 
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trabalho não representam avaliação do polimorfismo na população brasileira. O presente 

estudo apenas reafirma um efeito protetor significativo do alelo Ala com desenvolvimento do 

DM2 na raça branca e maior sensibilidade à insulina.  

As discrepâncias observadas entre diversos estudos publicados sobre o efeito do 

polimorfismo sobre os fatores de risco para doenças cardiovasculares não se restringem aos 

estudos realizados em brasileiros. Corroborando com nossos resultados, Ringel e 

colaboradores (1999) em um estudo com 552 pacientes com diabetes tipo I e 503 diabéticos 

tipo II, não encontrou nenhuma diferença significativa no alelo ala12 entre pacientes e 

controles. Também não houve relação entre dislipidemia ou obesidade e o genótipo Pro12Ala. 

Oh e colaboradores (2000) ao avaliar polimorfismo Pro12Ala gene PPARG em 229 

indivíduos coreanos, incluindo 111 indivíduos obesos (IMC maior que 25 kg/m2), observaram 

que as freqüências alélicas de Ala12 não foram diferentes entre aqueles indivíduos com 

tolerância à glicose normal (111 indivíduos), indivíduos com intolerância à glicose (60 

indivíduos), e indivíduos com diabetes mellitus (58 indivíduos). Além disso, a freqüência do 

alelo G não foi significativamente diferente entre obesos e não obesos. Os autores concluíram 

que o PPARG Pro12Ala não está associada ao diabetes ou a obesidade e pode não ser um 

importante determinante da obesidade ou diabetes para os coreanos. 

Diferente dos nossos achados, vários estudos recentes tem associados o polimorfismo 

Pro12Ala gene PPARG com fatores de risco para doenças cardiovasculares. Ereqat e 

colaboradores (2010) investigaram a associação do polimorfismo Pro12Ala gene PPARG com 

índice de massa corporal (IMC), pressão arterial, glicemia de jejum, colesterol total 

plasmático, colesterol LDL e HDL e triglicérides em uma amostra de 202 indivíduos (138 

mulheres e 64 homens), todos palestinos portadores diabéticos tipo 2. O alelo Ala12 foi 

associado com redução da glicose plasmática de jejum. Não foi observada co-relação entre 

alelo Ala12 e variação da pressão arterial, IMC, ou outros parâmetros metabólicos. Em 

pacientes obesos, alelo Ala12 foi associado com níveis elevados de colesterol total plasmático 

e uma tendência de aumento do nível de colesterol LDL.  
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 Tellechea e colaboradores (2009) investigaram a associação do polimorfismo 

Pro12Ala gene PPARG e síndrome metabólica. O estudo transversal de base populacional 

contou com participação de 572 homens argentinos, todos saudáveis. A prevalência de 

síndrome metabólica na população avaliada foi de 26,2%. O alelo Ala12 foi associado com 

um risco elevado para a síndrome metabólica (OR = 1,67). Quanto aos parâmetros 

antropométricos, portadores do alelo Ala12 apresentaram maior circunferência da cintura do 

que não portadores. Entre os não fumantes, a resistência à insulina (HOMA-IR) foi 

significativamente maior em portadores Ala12 do que em não portadores.  

 Ben Ali e colaboradores (2009), investigaram o impacto do polimorfismo Pro12Ala 

gene PPARG sobre a obesidade ou do índice de massa corporal (IMC) e de leptina plasmática, 

insulina, adiponectina e os níveis lipídicos em uma amostra da 387 pacientes obesos e 288 

indivíduos controle da Tunísia. Na população em geral, não foram encontradas diferenças 

significativas nas freqüências genotípicas do polimorfismo Pro12Ala entre obesos e controles. 

No entanto, a estratificação por sexo revelou que os homens obesos apresentavam freqüência 

significativamente maior do genótipo Pro/Ala comparados aos controles. Em comparação 

com o homozigotos Pro/Pro, portadores do alelo Ala tiveram maior risco para obesidade (OR 

= 3,26). Homens obesos portadores do alelo Ala tinham índice de massa corporal 

significativamente maior e níveis de leptina plasmática mais elevados quando comparados aos 

homozigotos para alelo Pro. O efeito significativo do polimorfismo Pro12Ala nos níveis 

plasmáticos de leptina desapareceu após ajuste para idade e IMC. 

Dois marcadores de resistência à insulina e perfil lipídico, o Pro12Ala PPARG e 

G276T da adiponectina (ADIPOQ), foram genotipados em 285 crianças e adolescentes 

obesos. Não houve associação de PPARG ou polimorfismos ADIPOQ com índice de massa 

corporal (IMC), níveis séricos de HDL colesterol, triglicérides ou resistência à insulina. 

Portadores de PPARG Pro / Pro e ADIPOQ 276 T / T apresentaram maiores taxas de LDL-

colesterol em comparação com portadores de outras combinações. Os autores sugerem que 

variações genéticas em genes candidatos para resistência à insulina estão associados com 

níveis de colesterol em crianças e adolescentes obesos, e podem oferecer informações 

adicionais na avaliação de risco das crianças obesas (Johansson et al, 2009). 



___________________________________________________________ Discussão 

 

 

 

 

87

Hamada e colaboradores (2007), realizaram estudo transversal em população japonesa 

e não encontraram diferença nos níveis de colesterol total, HDL colesterol e LDL colesterol. 

A freqüência do alelo Ala12 em PPARG foi de 0,04 no referido estudo. Kim e colaboradores 

(2007) avaliaram associação do genótipo Pro12Ala gene PPARG com parâmetros 

antropométricos, pressão arterial, área de gordura abdominal e perfil lipídios séricos. A 

maioria dos parâmetros antropométricos e perfil de lipídios séricos não diferiram 

significativamente entre os genótipos. No entanto, todas as variáveis de dobras cutâneas, 

circunferência corporal e área de gordura abdominal de heterozigotos Pro12Ala foram 

consistentemente mais elevadas em comparação com os indivíduos homozigotos Pro12Pro 

apesar de não revelarem diferenças estatisticamente significativas. Freqüências alélicas não 

diferiram significativamente entre o grupo de obesos e grupo de não-obesos.  O grupo de 

hipertensos apresentou freqüência do alelo Ala12 significativamente maior que o grupo 

normotenso. 

 Os diversos efeitos fisiológicos do polimorfismo Pro12Ala PPARG sobre os fatores 

de risco para doenças cardiovasculares observadas nos estudos publicados podem ser 

explicados, como dito acima, por diferenças no background genético entre diferentes 

populações, pela baixa penetrância do polimorfismo avaliado, pela interação gene-ambiente e 

pelo fato de que alguns estudos apresentam pequeno poder estatístico para detectar 

associações que podem estar restritas apenas a um subgrupo relativamente pequeno da 

população (Freitas et al, 2008).  

 Atualmente, trabalhos sobre polimorfismo Pro12Ala PPARG devem centrar-se sobre 

a heterogeneidade observada entre as populações e sobre a magnitude das associações 

encontradas (Gouda et al, 2010). Ludovico e colaboradores (2007) confirmaram através de 

uma meta-análise, intensa heterogeneidade da ação do polimorfismo para diferentes 

populações. Observou-se que redução dos riscos para desenvolvimento de DM2 em 

portadores Ala12 foi mais expressiva entre Asiáticos (35%), seguido da população norte-

americana (18%, P = 0,10) e menor intensidade entre europeus (15%, P  = 0,02). Entre os 

europeus, foi maior no Norte da Europa, pouco significativa na Europa Central, e inexistentes 

no sul da Europa.  
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 Além disso, não há uma descrição consistente das etnias avaliadas nos diferentes 

estudos realizados e não há critério muito bem definido para classificação e generalização de 

determinada etnia nestas populações. Para explorar os caminhos da descrição da população 

em estudos genéticos, Fullerton e colaboradores (2009) analisaram 80 artigos publicados entre 

1997 e 2005 que descreveram a associação do polimorfismo Pro12Ala gene PPARG com 

diabetes mellitus tipo 2 e fenótipos relacionados. Nestes estudos, observou-se uma variedade 

de descrições de amostras, pouca justificativa para a escolha da população investigada e para 

associação dos resultados com outros estudos. As amostras de origem européia eram 

geralmente descritas com maior especificidade do que as amostras de outra origem. No 

entanto, os resultados das amostras européias foram quase sempre em relação às amostras 

descritas como "brancos" ou generalizada para caucasianos. Além disso, dados sobre 

emigrantes já sugerem uma possível interação de genes-ambiente no desenvolvimento das 

doenças crônico-degenerativas (Nemoto et al, 2002). 

 Ressalta-se portando, a importância da escolha pontual da população a ser avaliada 

em estudos de epidemiologia molecular, do estabelecimento de critérios de classificação e 

generalização das populações estudadas e de associações dos resultados entre indivíduos de 

mesma etnia. Estas condutas possivelmente diminuirão as discrepâncias de resultados 

encontradas em diferentes trabalhos.   

 Como dito anteriormente, além do gênero, idade e raça, outros fatores ambientais 

como alimentação, amamentação, tabagismo, situações clinicas específicas como síndrome do 

ovário policistíco ou peso ao nascer podem influenciar o efeito do polimorfismo sobre 

metabolismo do indivíduo (Heikkinen et al, 2009); Scaglioni et al 2006; Verier et al, 2010; 

Chae et al, 2010). Sendo a variante Pro12Ala de PPARG um importante modulador no 

controle metabólico e altamente responsivo à interação gene-ambiente e gene-nutriente, novas 

investigações sobre estas interações podem ser esclarecedoras.  

 Segundo Heikkinen e colaboradores (2009), a alimentação rica em gorduras pode 

eliminar os efeitos benéficos da variante Pro12Ala sobre a adiposidade, lipídios plasmáticos e 

sensibilidade à insulina, mascarando resultados encontrados nos estudos epidemiológicos. Os 

mecanismos moleculares subjacentes a este efeito envolvem mudanças na interação de 
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cofactores e sinalização da adiponectina. Ao avaliar, dentre outras variáveis, o consumo 

alimentar, Scaglioni e colaboradores (2006) revelaram que polimorfismo Pro12Ala pode estar 

associado com maior sensibilidade à insulina e maiores níveis plasmáticos de ácidos graxos 

poliinsaturados de cadeia longa, particularmente n-3. Estudos indicam que portadores de alelo 

Ala12 com alto consumo de gordura poli-insaturada e maior razão poliinsaturada:saturada 

apresentam maiores IMCs e os que consomem  maior quantidade de gordura saturada e trans 

são mais suscetíveis ao desenvolvimento de DM2. 

 Além da gordura dietética, crescimento rápido e amamentação também podem 

influenciar a associação entre adiposidade corporal e variantes de PPARG. Estudo realizado 

com 945 adolescentes franceses (idade média de 14,7 anos) avaliou a associação do 

polimorfismo Pro12Ala com peso, estatura, circunferência da cintura e seis dobras cutâneas, 

além de duração do aleitamento materno. Não houve associação significativa entre o 

polimorfismo Pro12Ala e qualquer um dos parâmetros antropométricos acima mencionados, 

houve interação associação significativa entre o polimorfismo e aleitamento materno ao se 

avaliar adiposidade. Crianças portadores do alelo Ala12 que não haviam sido amamentadas 

apresentaram maiores parâmetros de adiposidade (por exemplo IMC) do que os adolescentes 

Pro12Pro. Em contrapartida, nos indivíduos amamentados, não foram encontradas diferenças 

significativas entre os portadores do alelo Ala12 e crianças Pro12Pro em termos de medidas 

de adiposidade, independentemente da duração do aleitamento materno (Verier e 

colaboradores, 2010). 

 Diversos estudos têm observado relação entre síndrome ovário policístico (SOP) e 

polimorfismo Pro12Ala gene PPARG (San-Millán et al, 2010; Gu et al, 2009). Koika e 

colaboradores (2009) ao avaliarem a associação do polimorfismo Pro12Ala e SOP, 

verificaram diminuição da taxa metabólica basal em mulheres magras portadoras alelo Ala12 

que manifestavam síndrome dos ovários policísticos hiperandrogenemia (Pp = 0,04). 

Avaliamos a possível influência do polimorfismo Pro12Ala gene PPARG sobre a taxa 

metabólica basal (TMB) em diferentes faixas etárias para os ambos sexos. Não encontramos 

relação direta entre o polimorfismo e a variação da TMB nos escolares.  
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 Muitas são também as ligações entre o nascimento prematuro, baixo peso ao nascer, 

morbidade vascular e metabólica em adultos. Sabe-se que o PPARG está intimamente 

relacionado com homeostase energética do indivíduo. Buscando avaliar o papel do 

polimorfismo Pro12Ala do gene PPARG no peso ao nascer e a duração da gestação, 

Meirhaeghe e colaboradores (2007) genotiparam cerca de 1000 indivíduos irlandeses com 

peso ao nascer conhecidos. O alelo Ala12 PPARG foi associado) com menor peso ao nascer, 

causado principalmente pela menor duração de gestação. O mesmo alelo foi também 

associado com diminuição no risco de abortos nas mães. Como o polimorfismo Pro12Ala 

PPARG pode representar um fator de susceptibilidade genética para o nascimento prematuro, 

baixo peso ao nascer e pode constituir um elo entre o nascimento prematuro e doenças 

metabólicas mais tarde na vida, avaliamos a associação entre peso ao nascer e polimorfismo 

Pro12Ala do gene PPARG. Em nosso estudo, não encontramos associação estatisticamente 

significativa entre o polimorfismo e peso ao nascer dos escolares. 

Enfim, o achado mais importante do nosso estudo está relacionado ao metabolismo de 

lipídeos, onde níveis reduzidos de HDL colesterol foram observados em meninos de 13 a 14 

anos portadores do alelo Ala12.  Inicialmente avaliamos níveis séricos do colesterol total, 

LDL colesterol e HDL colesterol com relação ao polimorfismo Pro12Ala de acordo com o 

modelo dominante na população total e pudemos observar associação entre níveis reduzidos 

de HDL colesterol e o alelo Ala12, o que pode significar, na vigência de interação com fatores 

ambientais e outros polimorfismos, um risco aumentado para DVCs na idade adulta. 

 Considerando que a faixa etária da nossa população é bastante ampla (6 a 14 anos) e 

que a produção hormonal pode influenciar de diferente maneira o efeito do polimorfismo 

sobre metabolismo, decidimos investigar estas relações categorizando a população de acordo 

sexo e idade. Diferenças entre as associações de acordo com o sexo e idade foram 

encontradas.  As meninas de todas as idades, meninos de 6 a 12 anos não apresentaram 

nenhuma associação dos fatores de risco analisados de acordo com o genótipo Pro12Pro. Nos 

meninos com 13 a 14 anos identificamos níveis reduzidos de HDL (P = 0,04). Sugerimos que 

o alelo Ala pode exercer um efeito de maior risco em meninos com 13 a 14 anos e que devido 
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a respostas hormonais o polimorfismo Pro12Ala PPARG pode ter efeito metabólico gênero-

específico na população estudada.  

 Em parte, nossos achados corroboram com estudo de Dedoussis e colaboradores 

(2007) que avaliaram o impacto do polimorfismo sobre os níveis de lipídeos séricos das 

crianças da escola primária. Os pesquisadores detectaram que meninas homozigotas para alelo 

Pro apresentaram valores mais elevados de colesterol total e triglicerídeos  em comparação 

com indivíduos portadores do alelo Ala. Por outro lado, meninos homozigotos para alelo Pro 

apresentaram valores mais elevados de HDL colesterol (P = 0,001), menor colesterol total (P 

= 0,031), valores mais baixos de apoB (P = 0,007) e menor relação de ApoB/ApoA1 (P = 

0,019) em comparação com portadores alelo Ala. Os autores sugerem que o polimorfismo 

Pro12Ala PPARG responde a uma interação gênero-específica para modulações das 

concentrações de HDL colesterol e proporções ApoB/ApoA1 em escolares do sexo 

masculino.  

 Em 2009, os mesmos pesquisadores avaliaram 794 pré-adolescentes e análise 

estratificada por sexo revelou que os meninos pré-adolescentes portadores alelo Ala 

apresentaram menores pregas cutâneas e menores concentrações de adiponectina. As meninas 

pré-adolescentes carreadoras do alelo Ala apresentaram menores concentrações de insulina e 

menor grau de resistência à insulina. Os resultados do estudo reforçam a sugestão de um 

efeito gênero-específico do polimorfismo (Dedoussis et al, 2009).  

 Curiosamente, mulheres magras portadoras do alelo Ala12 e síndrome do ovário 

policístico apresentaram maiores níveis de HDL colesterol comparado com as portadoras da 

SOP e homozigotas para alelo Pro. Este achado indica que a modulação das concentrações 

dos níveis séricos de HDL colesterol pelo polimorfismo Pro12Ala PPARG é responsiva à 

variações dos hormônios sexuais (Chae e et al 2010). 

 Em 2010, Emmanuel e colaboradores verificaram que os pacientes indianos de 

ambos sexos portadores de doença arterial coronariana e do alelo Pro apresentaram níveis 

mais elevados de HDL-colesterol (P = 0,03). O polimorfismo no entanto, não foi associado 

com doença coronariana entre os indianos.   
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  No presente estudo, poucas associações foram observadas entre o polimorfismo e 

os fatores de risco cardiovasculares nos escolares de Ouro Preto. Sabe-se que múltiplos 

determinantes genéticos e ambientais podem estar envolvidos na patogênese dos fatores de 

risco cardiovasculares e que cada um exerce um pequeno efeito sobre o fenótipo resultante. É 

também importante considerar a ampla faixa etária da amostra (6 a 14 anos); que na 

adolescência, os fatores genéticos e étnicos são os principais fatores de influência sobre o 

desenvolvimento, contrastando com a fase adulta, em que se destacam os fatores ambientais  

(Anjos et al, 1998), e que desordens sutis do metabolismo podem não ter ainda se manifestado 

bioquimicamente nesta faixa etária (Ferreira et al, 2007).  Sugerimos a partir dos resultados e 

destas questões que a manifestação do fenótipo de risco conferido pelo polimorfismo é 

dependente da interação com fatores ambientais, e que poderia se manifestar em etapas 

posteriores da vida. Além disso, recomenda-se avaliar outros fatores de risco ou fatores 

comportamentais que possam estar determinando ou mascarando associações e aumentando a 

predisposição ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

 Por fim, ressaltamos a importância da realização de novos estudos com objetivo de 

identificar fatores de risco emergentes para doenças cardiovasculares que sejam capazes de 

detectar mais precocemente indivíduos de maior risco que devem ser alvo de intervenção 

preventiva apropriada. Ainda, é importante monitorar a composição corporal e fatores 

clássicos para doenças cardiovasculares durante a puberdade, uma vez que fatores de risco 

manifestos nesta fase podem perpetuar até a fase adulta, determinando um fenótipo de risco 

no adulto  incluindo dislipidemias, diabetes melitus, obesidade, hipertensão arterial. 

(Siervogel, et al, 2003). 
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7- CONCLUSÕES 

 

 

� A distribuição genotípica e alélica do polimorfismo Pro12Ala do gene PPARG na 

população de Ouro Preto é similar àquela encontrada em grupos étnicos negros e 

orientais, posivelmente devido à afrodescendência da população estudada.  

 

� O polimorfismo Pro12Ala de PPARG não demonstrou associação com os seguintes 

fatores de risco cardiovascular clássicos (idade, peso, altura, IMC, CC, %GC, PAS, 

PAD, colesterol total, LDL-c, TG, glicemia) na população geral e na população 

estratificada por sexo e idade.  

 

� Observamos relação gênero-específica do polimorfismo Pro12Ala de PPARG com 

níveis séricos de colesterol HDL-c, de forma que os meninos 13 a 14 anos carreadores 

do alelo Ala possuíam níveis reduzidos de HDL-c que meninos de 13 a 14 anos 

homozigotos para o alelo Pro.  
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8- PERSPECTIVAS 

 

O consumo alimentar é foco de interesse de alguns estudos atuais e um dos fatores 

causais das discrepâncias dos resultados nas investigações científicas dos efeitos metabólicos 

promovidos pelos polimorfismos genéticos. Nossa equipe pretende avaliar interação gene-

nutriente e gene-ambiente do polimorfismo Pro12Ala PPARG para as doenças 

cardiovasculares nos escolares de Ouro Preto. A análise do consumo alimentar e dos fatores 

comportamentais destes escolares com genótipo da população permitirá correlacionar 

genótipo e ingestão alimentar, elucidando interação polimorfismo-nutriente e possíveis 

mecanismos metabólicos compensatórios que hoje perturbam estudos de associação 

polimorfismo Pro12Ala PPARG com fenótipos de risco para DVCs.  

Outra perspectiva do grupo é avaliar polimorfismos em outros genes associados à 

resistência à insulina e composição corporal e a concentração erica de adsipocinas como 

leptina, adiponectina, resistina e visfatina, de modo a avaliar o efeito das interações gene-gene 

sobre os fatores de risco cardiovascular e a possível atuação sinérgica destas com o 

polimorfismo Pro12Ala PPARG. 

Espera-se que trabalhos futuros contribuam para esclarecimento da etiologia das 

doenças cardiovasculares, identifiquem marcadores eficazes na determinação precoce do risco 

cardiovascular na população de Ouro Preto e apontem os fatores de risco que possam ser 

prevenidos de acordo com genótipo.  
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ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA E DO RESPONSÁVEL 
LEGAL 

NOME DO ALUNO (A) :______________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE No.________________ÓRGÃO EXPEDIDOR:__________ 

SEXO: M [__] F [__]        DATA NASCIMENTO:____/____/____ 

RESPONSÁVEL LEGAL :_______________________________________________________ 

 

NATUREZA ( grau de parentesco, tutor, curador etc.) _________________________________ 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE:________________ÓRGÃO EXPEDIDOR_______________ 

 

SEXO:    M [__]    F [__]     DATA NASCIMENTO:____/____/____ 

 

ENDEREÇO:________________________________________________________________ 

 

BAIRRO:____________________________ TELEFONE: DDD (31) _____________________ 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:  Estudo dos fatores de risco para doenças 
cardiovasculares na população do ensino fundamental de Ouro Preto,MG. 

Coordenação do Estudo: Pesquisadores Participantes do Estudo: 

George Luiz Lins Machado Coelho (DEFAR/UFOP) Ana Paula Carlos Cândido (NUPEB) 

 Sílvia Nascimento de Freitas (DENCS/UFOP) 

 Renata Nascimento de Freitas (DENCS/UFOP) 

 Aline Cristina de Souza Lopes (UFMG) 

 Waleska Teixeira Caiaffa (UFMG) 
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AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:  [__] SEM RISCO [ X ] RISCO MÍNIMO[__] RISCO MÉDIO          
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                          [__] RISCO 
BAIXO  [__] RISCO MAIOR 
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DURAÇÃO DA PESQUISA : Quatro anos 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido(a) e ter entendido as informações acima 
explicitadas, consinto que meu (minha) _____________ participe do protocolo da pesquisa acima 
especificado. Autorizo também que as amostras de sangue coletadas sejam armazenadas no 
Laboratório de Epidemiologia sob responsabilidade do Prof. George Luis Lins Machado Coelho da 
UFOP para estudos posteriores desde que autorizados pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos. 

Ouro Preto,                              de                               de  2006. 

 

_______________________________________________ 

                    Nome do aluno participante 

 

___________________________________                            
_________________________________ 

        Assinatura do pesquisador                                                       Assinatura do responsável 
legal                                                    

                                                                                                                    

MOTIVO DA RECUSA: 
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ANEXO 2 - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR 
AO PACIENTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A 
PESQUISA 

A pesquisa que a criança ou adolescente está sendo convidado(a) a participar tem como objetivos: (1) 

determinar a prevalência dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares na faixa etária de 7 a 14 anos na 

cidade de Ouro Preto, (2) identificar os fatores biológicos, ambientais e sócio-econômico que fazem com que um 

indivíduo tenha mais ou menos chance de apresentar uma doença do coração na idade adulta, e (3) promover o 

desenvolvimento de padrões comportamentais adequados (hábitos alimentares, atividade física) que previnam o 

desenvolvimento da doença cardiovascular na vida adulta. Nesta pesquisa os alunos serão avaliados nas 

escolas quanto às características antropométricas (peso, altura e percentual de gordura corporal), bioquímicas 

(proteína C reativa, vitaminas, minerais, colesterol total e frações, glicose, triglicérides e homocisteína), clínicas 

(avaliação da pressão arterial e eletrocardiograma) e genéticas (polimorfismos dos genes APOE, LDL-R, PPAR, 

MTHFR, MS, TYMS, OB, OB-R, NR3C1 e DCP1) em data e horário previamente agendados com a direção do 

estabelecimento de ensino. Para as análises bioquímicas e genéticas será necessário coletar 10 mL de sangue 

após jejum de 12 horas . As medidas antropométricas e a coleta do sangue serão realizadas por profissional 

qualificado e treinado. O responsável legal por cada participante deverá responder a um questionário aplicado 

pela equipe. Todas as análises serão realizadas por pessoas treinadas e orientadas, estando sob a supervisão 

dos orientadores do projeto. Os exames bioquímicos serão realizados por profissionais do LAPAC (Laboratório 

de Análises Clínicas da Universidade Federal de Ouro Preto) e as análises genéticas serão realizadas no 

Laboratório de Biologia Molecular e Cultivo Celular da Escola de Nutrição da UFOP. As amostras de sangue 

receberão um número (código) e apenas o coordenador do projeto terá conhecimento da origem dos dados. 

Estas amostras ficarão armazenadas sob a responsabilidade do Prof. George Luis Lins Machado Coelho e 

poderão ser utilizadas futuramente em outros estudos, de caráter semelhante, desde que com sua autorização e 

se esta não for possível, esta utilização deverá ser justificada e aprovada pelo Comitê de Ética. Em nenhum 

momento desse estudo, as pessoas que estarão trabalhando com o material das crianças e dos adolescentes 

saberão a quem pertence, garantindo o sigilo dos dados. Nenhuma outra pessoa ou instituição, que não aquelas 

envolvidas no presente projeto, terá acesso aos dados gerados por esta pesquisa. Os resultados deste trabalho 

serão publicados apenas em veículos de divulgação científica (revistas especializadas e congressos) garantindo-

se o anonimato dos participantes. Os resultados das análises bioquímicas serão informados ao representante 

legal e se for do interesse deste, também os resultados das análises genéticas. Se necessário e se for de seu 

interesse, nossa equipe agendará uma consulta para aconselhamento genético.A participação ou não neste 

estudo não influenciará de nenhuma forma o tipo e a qualidade do atendimento médico que a criança ou 

adolescente está ou poderá está recebendo no futuro. O responsável legal poderá solicitar aos pesquisadores o 

desligamento do estudo a qualquer momento. É através deste tipo de pesquisa que esperamos poder aumentar 

o nosso conhecimento sobre os riscos de desenvolver doenças do coração (pressão alta, colesterol alto, 

obesidade etc.), sobre as formas de se prevenir essa doença na fase adulta e os benefícios da prevenção e do 

tratamento que o participante poderá vir a receber.  

A participação dos alunos poderá ajudar a conhecer os fatores de risco presente nessa faixa etária e prevenir as 

doenças cardiovasculares na idade adulta. Ainda, o participante estará realizando uma série de exames e 

consulta médica que poderão identificar alterações que, tratadas ou prevenidas, irão diminuir a chance de se 
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desenvolver essas doenças na fase adulta. Caso você queira se informar de mais detalhes sobre a pesquisa 

agora, ou no futuro, poderá entrar em contato com o Prof. George Luiz Lins Machado Coelho (Escola de 

Farmácia/Laboratório de Epidemiologia/UFOP- Tel: 35591638), Obrigado! 

 

ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA: 

 

� Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à 
pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 
� Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem 
que isso traga prejuízo à comunidade da assistência. 
� Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 
� Disponibilidade de assistência no Serviço Municipal de Saúde, por eventuais danos à saúde, 
decorrentes da pesquisa. 
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ANEXO 3-COMITÊ DE ÉTICA PROJETO N °°°° 054/2007  
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