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RESUMO 

A obesidade é considerada atualmente um sério problema de saúde pública, 
especialmente por desempenhar um papel relevante na patofisiologia de várias 
doenças.  A influência da obesidade sobre algumas desordens metabólicas tem sido 
atribuída a capacidade de células componentes do tecido adiposo produzir diversas 
citocinas pró-inflamatórias como resistina (RETN). Estudos recentes têm mostrado 
que genes codificadores desta proteína podem apresentar alterações genéticas 
potencialmente relacionados à predisposição a obesidade. Objetivo: O presente 
trabalho objetivou evidenciar a associação entre o polimorfismo -420C>G 
(rs1862513) do gene codificador para RETN  e a obesidade em uma amostra de 
adultos residentes no município de Jataí - GO, Brasil. Metodologia: Realizou-se um 
estudo transversal com 117 adultos de ambos os sexos, residentes em Jataí e 
municípios circunvizinhos. Dados fisiológicos e medidas antropométricas foram 
obtidos e utilizados para classificação dos indivíduos de acordo com o índice de 
massa corporal (IMC), Circunferência abdominal (CA), Pressão arterial sistólica e 
diastólica (PAS e PAD), bem como dados laboratoriais de perfil lipídico e glicemia de 
jejum. Os polimorfismos foram identificados a partir do DNA extraído de células 
mononucleares do sangue periférico, pela técnica da PCR-RFLP. As amostras cuja 
extração de DNA ou técnica de PCR-FRLP não obtiveram sucesso foram excluídas 
da pesquisa, de forma que as correlações entre os dados antropométricos e 
laboratoriais com os genótipos encontrados foi realizado com um N = 72.  Análises 
estatísticas foram realizadas para determinar se e qual genótipo está associado a 
obesidade. Resultados: Quanto à caracterização da amostra, observou-se que 57% 
se encontra com o IMC ≥ 25kg/m² e 51% possui circunferência abdominal 
considerada como risco aumentado ou muito aumentado para obesidade. Houve 
correlação positiva entre IMC, CA e PAS.  Em relação ao perfil genômico do 
polimorfismo RETN -420 C<G, foi possível observar que não houve diferença 
estatística entre o polimorfismo estudado e as variáveis gênero, cor/raça, IMC e 
perfil lipídico. Quanto as classificações de CA, verificou-se que  a frequência do 
genótipo C/C foi de 50% na população com risco muito aumentado apresentando 
uma diferença estatisticamente significativa se comparado aos demais grupos, tanto 
na análise através do modelo codominante (C/C; C/G; G/G), quanto no modelo 
dominante (C/C; C/G+G/G). Conclusão: Esta pesquisa sugere que o alelo selvagem 
C está relacionado ao aumento da adiposidade abdominal. O aumento dessa 
adiposidade por sua vez, pré-dispõe ao risco de doenças cardiovasculares como a 
hipertensão arterial. Apesar de não ter sido encontrado correlação entre o modelo 
genômico e o IMC, esta pesquisa não exclui a possibilidade de que haja correlação 
entre esse gene e a obesidade, sendo necessário  mais pesquisas, com tamanhos 
amostrais maiores e associações com outros polimorfismos capazes de esclarecer o 
papel da adipocina resistina na obesidade.  
 
Palavras chave: Obesidade, RETN, polimorfismo, IMC, CA. 
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ABSTRACT 

Obesity is currently considered a serious public health problem, especially as it plays 
a relevant role in the pathophysiology of various diseases. The influence of obesity 
on some metabolic disorders has been attributed to the ability of adipose tissue cells 
to produce various proinflammatory cytokines such as resistin (RETN). Recent 
studies have shown that genes encoding this protein may have genetic alterations 
potentially related to the predisposition to obesity. Objective: The objective of this 
study was to demonstrate the association between the -420C> G (rs1862513) 
polymorphism of the gene encoding RETN and obesity in a sample of adults residing 
in the city of Jataí - GO, Brazil. Methodology: A cross-sectional study was carried 
out with 117 adults of both sexes, living in Jataí city and surrounding municipalities. 
Physiological data and anthropometric measurements were obtained and used to 
classify individuals according to body mass index (BMI), abdominal circumference 
(CA), systolic and diastolic blood pressure (SBP and DBP), as well as laboratory data 
of lipid profile and fasting blood glucose. Polymorphisms were identified from DNA 
extracted from peripheral blood mononuclear cells by the PCR-RFLP technique. 
Samples whose DNA extraction or PCR-FRLP technique were not successful were 
excluded from the study, so that the correlations between the anthropometric and 
laboratory data with the genotypes found were performed with an N = 72. Statistical 
analyzes were performed to determine if and which genotype is associated with 
obesity. Results: Regarding the characterization of the sample, it was observed that 
57% had BMI ≥ 25kg / m² and 51% had abdominal circumference considered as an 
increased or very increased risk for obesity. There was a positive correlation between 
BMI, CA and SBP. Regarding the genomic profile of the RETN -420 C <G 
polymorphism, it was possible to observe that there was no statistical difference 
between the polymorphism studied and the variables gender, color / race, BMI and 
lipid profile. Regarding the CA classifications, the frequency of the C / C genotype 
was 50% in the population with a much increased risk, presenting a statistically 
significant difference when compared to the other groups, both in the analysis 
through the codominant model (C / C; C / G, G / G) and in the dominant model (C / C, 
C / G + G / G). Conclusion: This research suggests that wild-type C allele is related 
to increased abdominal adiposity. The increase of this adiposity in turn, pre-disposes 
to the risk of cardiovascular diseases such as hypertension. Although no correlation 
was found between the genomic model and the BMI, this research does not exclude 
the possibility of a correlation between this gene and obesity, requiring further 
research, with larger sample sizes and associations with other polymorphisms 
capable of clarifying the role of adipokine resistance in obesity. 
 
Key words: Obesity, RETN, polymorphism, IMC, CA. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

 O Sobrepeso e obesidade são definidos como acúmulo de gordura anormal 

ou excessivo que podem prejudicar a saúde. Neste contexto, nos últimos anos a 

obesidade se tornou um dos mais sérios problemas de saúde pública no mundo. 

O aumento da prevalência da obesidade ao redor do mundo levou a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) a classificá-la em 1998 como uma epidemia global. Hoje a 

obesidade é considerada uma doença crônica e o interesse em controlá-la se deve 

tanto ao sofrimento e riscos que ela causa nos indivíduos afetados como pelo 

alto custo que  traz  aos  sistemas  de  saúde  pública e à sociedade como um todo. 

(OMS 1998; RAVUSSIN  &  BOUCHARD 2000; BASTIAN 2013; OMS 2015).  

 De acordo com a Estatística Mundial da Saúde, em 2014, a porcentagem de 

indivíduos acima de 18 anos com sobrepeso foi de 39% (IMC ≥ 25 kg / m2) e de 

obesos foi de 13 % (IMC ≥30 kg / m2). Assim, quase 2 bilhões de adultos em todo o 

mundo estão acima do peso e, destes, mais de meio bilhão são obesos. Esses 

dados demonstram que  a sua prevalência já ultrapassa a das doenças infecciosas e 

a da subnutrição, o que consequentemente, torna a obesidade um dos fatores  que 

mais contribui para o conjunto   de doenças crônicas no mundo todo (ANGELI 2008; 

OMS 2015).  

 O acúmulo excessivo de gordura se dá, na maioria das vezes por uma 

disfunção crônica do balanço energético do organismo como consequência de um 

desequilíbrio constante entre o consumo alimentar e o gasto energético (RAVUSSIN, 

SWINBRUN 1991). Contudo, percebe-se que a obesidade é mais que uma equação, 

podendo ser descrito como um distúrbio multifatorial, envolvendo fatores ambientais, 

como dieta, hábitos comportamentais como sedentarismo além de fatores genéticos 

e hereditários, reconhecendo-se hoje uma expressão fenotípica bastante 

heterogênea, multivariada e com diversos mecanismos envolvidos. Muitos estudos 

têm demonstrado a existência de diversos fatores ambientais, comportamentais e 

socioeconômicos correlacionados diretamente com a obesidade além de sua 
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associação com risco de desenvolvimento de outras doenças como distúbios 

cadiovasculares (ANGELI, 2008; NEHETE et al. 2014; HAMDY  2013; OANA 2014). 

  A obesidade portanto é reconhecida como doença multifatorial ou complexa 

por ser fortemente influenciada por fatores genéticos e ambientais, e possui uma 

distribuição em todo o mundo. Ela tem caráter poligênico cuja expressão é modulada 

por inúmeros genes que interagem entre si, porém, segundo alguns estudos, com 

efeitos relativamente pequenos mas aditivos, e que contribuem para sua 

susceptibilidade em conjunto com  fatores ambientais favoráveis (BELL, WALLEY, 

FROGUEL 2005; FAROOQI & O’RAHILLY; 2006; RANKINEN, 2006; ANGELI 2008) 

 A obesidade em seres humanos tem sido estabelecida como um fator de risco 

para uma multiplicidade de doenças, incluindo as doenças cardiovasculares (DCV), 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hipertensão, doença renal e disfunção neurológica. 

Além disso, a obesidade tem sido apontada como causa de uma variedade de 

tumores ou como um fator de risco, ou como um fator negativo para prognóstico. 

(BRADLOW 2014; NEHETE et al. 2014). Neste contexto, estudos têm demonstrado 

que o grande problema da obesidade é a característica do tecido adiposo 

aumentado e ativado na obesidade. Muitos pesquisadores têm demonstrado que a 

célula de gordura não é inativa, mas ao contrário, constitui um tecido endócrino por 

secretar vários hormônios, fatores de crescimento, citocinas e prostaglandinas, entre 

outras, que podem agir diretamente no acúmulo de mais tecido adiposo e no 

metabolismo energético  (HAMDY  2013; OANA 2014; TODENDI 2015). 

 Dessa forma, a obesidade é caracterizada pela presença de inflamação 

crônica  de baixa intensidade onde ocorre a secreção elevada de citocinas pró-

inflamatórias, infiltração de células imunitárias além de alteração funcional de tecidos 

especialmente aqueles envolvidos na homeostase da glicose e metabolismo de 

lipídios. Em destaque estão as citocinas produzidas pelo tecido adiposo 

denominadas adipocinas como por exemplo, a resistina, produzida a partir do tecido 

adiposo branco (TAB). Estas adipocinas infuenciam nas desordens metabólicas, 

sendo atualmente observado que genes codificadores destas biomoléculas podem 

apresentar polimorfismos potencialmente relacionados à obesidade. 

(SPIEGELMAN e FLIER 2001; ROTH et al. 2011; BARTH 2012; CAWLEY e 

MEYERHOEFER 2012; TODENDI et al 2015). 



 

18 

 

 Estudos recentes vêm identificando a existëncia de alterações genéticas em 

divbersos genes codificadores de muitas citocinas,  as quais podem estar 

associadas com a predisposição para a obesidade, isto por que variações genéticas 

podem alterar tanto a atividade quanto os níveis de citocinas circulantes no 

organismo afetando o metabolismo ou eliciando respostas imunológicas. Entre estas 

variações genéticas, o polimorfismo RETN -420C>G (rs1862513), localizado na 

região promotora dos gene codificador da Resistina pode alterar a expressão desse 

marcador inflamatório e consequentemente estar associado ao fenótipo da 

obesidade e de doenças relacionadas, como a resistência à insulina e síndrome 

metabólica. Contudo, os achados atuais sobre o papel destas alterações genéticas 

ainda são inconclusivos. (FUNGHETO et al. 2013; CIMPONERIU et al 2013; 

TODENDI 2015). 

 Desta forma, a presente pesquisa pretendeu determinar a frequência do 

polimorfismo do gene RETN -420C>G (rs1862513) e a sua correlação com a 

obesidade em um grupo de indivíduos adultos residentes no município de Jataí  e 

cidades vizinhas, justificando-se pela necessidade de um novo olhar sobre o 

processo desencadeador da obesidade  através do estudo de polimorfismos gênicos  

como alternativa de elucidar o mecanismo fisiopatológico desta doença, já que 

mudanças na estrutura da proteína ou em sequências reguladoras na região 

promotora do gene ocasionado pelos polimorfismos podem modular os níveis  de 

expressão e atividade dessas adipocinas e os seus efeitos em células alvos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Obesidade 

 A obesidade pode  ser  determinada  como  o  estado  de  aumento  do  peso 

corporal através do acréscimo de tecido adiposo anormal e com intensidade capaz 

de causar consequências adversas à saúde. O acúmulo de gordura anormal se dá 

na maioria das vezes por uma disfunção crônica do balanço energético do 

organismo como consequência de um desequilíbrio constante entre o consumo  

alimentar  e o gasto energético (SPIEGELMAN e FLIER 2001). 

 Para determinar o gasto energético total (GET) diário de uma pessoa adulta, 

alguns componentes são observados. Ravussin e Swinbrun (1992) elaborou um 

diagrama representando a contribuição percentual de cada um desses 

componentes. Dessa forma, taxa metabólica basal, ou gasto metabólico de Repouso 

(GMR) representa 60% a 70% do consumo diário, a termogênese alimentar pelo 

efeito térmico dos alimentos (10%) e pelo gasto de energia com atividade física. 

Atividade física é o mais importante componente variável, representando cerca de 

20% a 30% do gasto energético total em adultos.  

 Em se tratando do consumo energético ideal, este pode ser estimado de 

acordo com as necessidades energéticas de cada indivíduo, a partir de fatores 

moderadores como a idade, o sexo e atividade física praticada. Um dos métodos 

mais utilizados para estimar as necessidades de energia de uma pessoa adulta 

saudável é o método Dietary Reference Intake (DRI), baseado nas Diretrizes 

Dietéticas do Instituto de Medicina (2006) e aprovado pela Organização Mundial da 

Saúde. As diretrizes mencionadas fornecem recomendações para os homens e 

mulheres baseados em equações de predição de gasto energético basal, gasto 

energético de termogênese alimentares  e gasto energético de atividade física 

(Quadro 1). 
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Método DRI para estimar consumo energético necessário para homens adultos: 
662 - 9,53 ( idade em anos) + PA [ 15,91 (peso em kg) + 539.6 (altura em metros)] 
 
Método DRI para estimar consumo energético necessário para mulheres adultas: 
354 - 6.91 ( idade em anos) + PA [ 9,36 (peso em kg) + 726 (altura em metros)] 
 
PA = Atividade física 
 
Parâmetros definidos da PA: 
 
1,0 - 1,39    Pessoa sedentária. Pessoas que executam somente atividades de vida diária 
(como trabalhos domésticos, caminha para pegar o ônibus, etc.) 
 
1,4 - 1,59   Pessoa pouco ativa, com atividades de vida diária de 30 a 60 minutos em ritmo 
moderado (caminhar de 5 a 7 km/h por mais de 30 minutos) 
 
1,6 - 1,89  Pessoa ativa. Atividades acima de 60 minutos em ritmo moderado 
 
1,9 - 2,5   Pessoa muito ativa com pelo menos 60 minutos de atividade moderada + 60 
minutos de atividade intensa ou 120 minutos de atividade moderada por dia. 
 

Quadro 1. Método Dietary Reference Intake (DRI)  para estimar exigência de energética em 
adultos. 
Fonte: American Dietetic Association; Dietitians Of Canada; American College Of Sports 
Medicine. American College of Sports Medicine position stand, 2009. 

 

 Dessa forma, considerando que para se manter os níveis ideais de peso 

corpóreo e gordura corporal  de um indivíduo é necessário um balanço entre o gasto 

e consumo energético, se o gasto energético for maior que o ingerido, este ficará 

subnutrido ou abaixo do peso. Se o gasto energético for menor que a quantidade de 

caloria ingerida, este ultrapassará os índices de massa corpóreas se tornando 

sobrepeso ou obeso. O indivíduo que se mantém dentro dos níveis normais é 

considerado eutrófico. 

 

 

2.2  Indicadores de Sobrepeso e Obesidade  

 

 

 O cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC) é a técnica mais empregada 

para estimar a obesidade em humanos.  Esse índice é  uma medida relativa  do  

peso em quilogramas pela altura em metros ao quadrado  (IMC =  

peso Kg/altura m2).  A Organização  Mundial de  Saúde (OMS) em 1995 propôs uma 

classificação do IMC para a identificação de desnutrição e obesidade (Tabela 1). 
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Pessoas  com  IMC < 18,5  são  considerados abaixo do peso.  Os  indivíduos 

 com 18,5≤ IMC <25  são considerados  como  apresentando  peso  normal. Os 

indivíduos com  25 ≤ IMC < 30  são aqueles  com  sobrepeso.  Classifica-se como 

Obeso quando o IMC ≥30, sendo ainda subdividido em obesidade  de  classe I   (30 

≤ IMC <35 ),  de classe II (35 ≤ IMC < 40)  e de classe III (IMC ≥ 40,0), estando 

esses valores diretamente relacionados ao ao risco   de  desenvolvimento  

de doenças  associadas. 

 

Estado Nutricional IMC (kgm2) Grau de Classificação 

Desnutrição 17,00-18,49 I 
 16,00-16,99 II 
  16,00 III 

Eutrófico 18,50-24,99 - 
Sobrepeso 25,00-29,99 - 
Obesidade 30,00-34,99 I 
 35,00-39,99 II 
  40,00 III 

Tabela 1. Classificação do estado nutricional de acordo com o IMC. 
Fonte: World Health Organization, OMS, 1995; 2015.  

 

 Baseado nisso, estudos apontam que para alcançar uma ótima saúde, o 

índice de massa corporal médio de uma população adulta deve estar na faixa de 21 

a 23 kg / m2, enquanto a meta para os indivíduos deve ser a manutenção do índice 

de massa corporal na faixa 18,5-24,9 kg / m2. Existe um risco aumentado de co-

morbidades para índice de massa corporal 25,0-29,9, e moderada a grave risco de 

co-morbidades para índice de massa corporal de 30 ou superior (PROSPECTIVE 

STUDIES COLLABORATION 2009; LOBATO et al. 2015). 

  Além do IMC, a medida de circunferência abdominal (CA) é comumente 

utilizada em pesquisas epidemiológicas que desejam estimar o estado nutricional de 

indivíduos ou de uma população, uma vez que IMC não reflete a quantidade e 

distribuição da gordura corporal (LUKE et al., 2011; ANJOS et al., 2013). Dessa 

forma, em vez de considerar o IMC isolado, recomenda-se utilizar também a CA, 

marcador de obesidade central e considerada um fator de risco para DCV (ABESO, 

2009; LI et al., 2013). Os pontos de corte de classificação da CA, adotados pela 

OMS e amplamente utilizados em estudos populacionais são: < 94 cm (normal), > 94 

cm e < 102 cm (aumentada) e > 102 cm (muito aumentada) para homens; e para 
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mulheres, < 80 cm (normal), > 80 cm e < 88 cm (aumentada) e > 88 cm (muito 

aumentada) (OMS, 1997).  

2.3 Aspectos epidemiológicos globais da obesidade 

 Nos últimos anos, a obesidade se tornou um dos mais sérios problemas de 

saúde pública no mundo considerada uma epidemia de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS).. Dados recentes mostram que. a população mundial 

adulta com sobrepeso já ultrapassa 1,9 bilhões, e destes,  mais de 600 milhões são 

obesos, representando cerca de 50% e 25%, respectivamente da população global. 

(OMS 1998; RAVUSSIN e BOUCHARD  2000; OMS 2015). Esses dados 

demonstram que a   sua prevalência já ultrapassa a das doenças infecciosas e a da 

subnutrição. Além disso, a obesidade tem se tornado cada vez mais preocupante por 

ser um dos fatores que mais contribui para o desenvolvimento de doenças crônicas 

não transmissíveis. (ANGELI 2008; OMS 2015). 

 Segundo dados da  World Health Statistics, (Tabela 2) em 2015, a prevalência 

de obesidade foi maior nas regiões das Américas e menor na Região do sul/sudeste 

da Ásia. Em todas as regiões verifica-se que as mulheres são mais propensas a 

serem obesas do que os homens. Nos Continentes africano e Asiático, por exemplo, 

as mulheres apresentam aproximadamente o dobro da prevalência de obesidade 

dos homens.  

 

Porcentagem  por continente Masc. % Fem.% 

África 5,5 15,2 
América 24,0 29,6 
Sul/Sudeste da Ásia 3,2 6,8 
Europa 21,5 24,5 
Mediterrâneo 14,6 23,6 
Global 10,7 15,2 

Tabela 2.  Prevalência de População adulta acima de 18 anos que são obesas (IMC ≥ 30) 
em 2014 feita pela World Health Statistics. 
Fonte: Adaptado da OMS (2015).  Disponível em: http://www.who.int/gho/en/. 
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A nível mundial os  indivíduos obesos e com sobrepeso representam  uma 

 porcentagem expressiva das  populações de  diversas  localidades,  tanto nos 

países considerados desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento 

 e subdesenvolvidos. Em  alguns  países, tais  como EUA  e  Argentina,  mais  de 

 30%  da  população  é  obesa (Figura 1).  Países africanos   têm  baixa  prevalência 

 de  obesidade, como  é  confiado  devido à  pobreza que  devasta grande  parte 

 dessa   região. Países  asiáticos  tais  como  a China e  o Japão também  têm  baixa 

prevalência de obesidade provavelmente devido  a fatores culturais e ao tipo 

de alimentação (ANGELI, 2008; OMS, 2015). 

   

2010 

 
 
 
2014 

 
 

Figura 1. Comparativo da média de índice de massa corporal (kg / m2) em adultos (acima 
de 18 anos) em 2010 e 2014.  
Fonte: Global Health Observatory (GHO) data. OMS, 2015.  
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Em relação à prevalência do sobrepeso somado à obesidade, ou seja, indivíd

uos com IMC ≥ 25 Kg/m² é  assustador o número  de indivíduos nessa  condição 

em países como EUA,  Argentina,  México  e  Emirados Árabes,  por exemplo,  nos  

quais  os  indivíduos  com  IMC ≥  25 Kg/m² representam  entre 

60 e 70% da população (OMS, 2015). 

 Além disso, o conceito de dupla carga de doenças vem se tornando frequente 

nestes países, visto que enquanto eles continuam a lidar com os problemas de 

doenças infecciosas e sub-nutrição, estão experimentando um rápido aumento nos 

fatores de risco das doenças não transmissíveis, como a obesidade e o excesso de 

peso, especialmente em ambientes urbanos. Não é incomum, pois, encontrar sub-

nutrição e obesidade existente dentro do mesmo país, na mesma comunidade e em 

um mesmo agregado familiar (OMS, 2015). 

 A prevalência de massa corporal com índice aumentado está 

proporcionalmente relacionada com o nível de renda per capta dos países. 

Igualmente, a prevalência de excesso de peso em países de alta renda é 2 vezes 

maior que de países de renda média baixa e baixa. Da mesma forma, para 

obesidade, a prevalência global é mais de quatro vezes maior em países de alta 

renda em relação a países de baixa renda. Por fim, a obesidade das mulheres é 

significativamente mais elevada do que o dos homens, com exceção dos países de 

alta renda, onde estes valores são similares. Em países de baixa e média renda 

mais baixas, a obesidade entre as mulheres é mais que o dobro entre os homens. 

2.3.1  Dados Epidemiológicos Nacionais 

O Brasil encontra-se entre os países  onde a prevalência  da obesidade  

assume valores  medianeiros,  apesar de mais  de  15%  das  mulheres  

brasileiras estarem obesas.  Por  ser  um  país  heterogêneo  culturalmente 

 e  com distribuição de renda extremamente  desigual,  possui  regiões  em 
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 que  a desnutrição ainda é  um sério  problema  de  saúde pública.  Porém,  em  

outras regiões  mais  ricas, a prevalência da obesidade atinge níveis preocupantes 

(ANGELI, 2008).  

De acordo com dados do IBGE, mais de  50%  dos  indivíduos  adultos com 

mais de 20 anos  do  país   apresentam sobrepeso ou obesidade baseados no IMC 

(Tabela 3). Considerando apenas a obesidade 12,5%  dos  homens  e  16,9%  das 

 mulheres do país eram afetados em 2009.  

 

  Grupos de idade Total Masculino Feminino 

Excesso de peso 

            Total 49,0 50,1 48,0 
20 a 24 anos 27,3 30,2 24,2 
25 a 29 anos 38,2 42,5 33,9 
30 a 34 anos 47,3 52,7 42,2 
35 a 44 anos 52,8 55,8 50,0 
45 a 54 anos 58,3 58,7 58,0 
55 a 64 anos 60,7 58,0 63,0 
65 a 74 anos 56,2 52,2 59,5 
75 anos ou mais 48,6 43,9 51,9 

Obesidade 

            Total 14,8 12,5 16,9 
20 a 24 anos 5,6 5,1 6,1 
25 a 29 anos 9,7 9,3 10,0 
30 a 34 anos 13,1 12,9 13,3 
35 a 44 anos 15,6 13,6 17,4 
45 a 54 anos 19,3 16,8 21,5 
55 a 64 anos 21,3 15,9 26,0 
65 a 74 anos 17,9 12,4 22,4 
75 anos ou mais 15,8 11,9 18,6 

Tabela 3. Prevalência de excesso de peso e de obesidade na população com 20 anos ou 
mais de idade, de acordo com os critérios da Organização Mundial da Saúde - OMS, por 
sexo, segundo os grupos de idade - Brasil - período 2008-2009. 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de 
Orçamentos Familiares - BRASIL, 2010. 

 

 Em relação à idade, percebe-se que tanto para sobrepeso quanto para 

obesidade, a faixa etária que teve menor prevalência foi de 20 à 40 anos. Já a maior 

prevalência para ambos os grupos foi nas faixas etárias de  45 a 54 anos e 55 a 64 

anos. 

 

              

 
Masculino Feminino 

Grandes Regiões Total 
Situação do 
domicílio         Total 

Situação do domicílio 

Urbana Rural Urbana Rural 
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Sobrepeso 

Brasil 50,1 52,4 38,8 48,0 48,0 47,9 

Norte 47,7 50,4 40,9 46,7 46,5 47,4 
Nordeste 42,9 47,1 32,2 46,0 46,8 43,5 
Sudeste 52,4 53,5 41,3 48,5 48,4 50,2 
Sul 56,8 58,1 50,6 51,6 50,9 56,1 
Centro-Oeste 51,0 51,8 45,7 45,6 44,7 53,3 

Obesidade 

Brasil 12,5 13,2 8,8 16,9 17,0 16,5 

Norte 10,6 11,6 7,9 15,2 15,1 15,5 
Nordeste 9,9 11,5 5,7 15,2 15,6 13,8 
Sudeste 13,0 13,1 11,4 17,5 17,4 18,4 
Sul 15,9 16,4 13,8 19,6 19,3 21,2 
Centro-Oeste 13,3 13,4 12,1 16,3 16,0 18,8 
              

Tabela 4. Prevalência de déficit de peso, de excesso de peso e de obesidade na população 
com 20 anos ou mais de idade, de acordo com os critérios da Organização Mundial da 
Saúde - OMS, por sexo e situação do domicílio, segundo as Grandes Regiões - período 
2008-2009. 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas,  Coordenação de Trabalho e Rendimento,  Pesquisa 
de Orçamentos Familiares - BRASIL, 2010. 

 

 As prevalências de excesso de peso e de obesidade na população adulta, 

residindo em zonas urbanas ou rural não é muiito diferente (Tabela 4). Nota-se, no 

entanto, uma tendência de aumento de obesidade tanto masculina quanto feminina 

na região Nordeste, nas zonas urbanas quando comparada com a zona rural. Esse 

fato pode ser explicado pelas condições sócio-econômicas precárias dos sertões 

nordestinos onde a carência alimentar pode oferecer uma relação direta com o 

déficit de peso. 

A tabela 5  representa os dados  de  prevalência  de  déficit  de  peso,  de 

sobrepeso somado à obesidade  e  de  obesidade  na  população  adulta brasileira 

masculina  e  feminina baseados nas classes  de  rendimento  familiar  per  capita,  

que  variam  de  até  ¼  de salário mínimo até mais  de cinco  salários  mínimos 

mensais. Precebe-se que existem  altercações  importantes  entre homens  e  

mulheres  quanto  à  relação  entre  renda  e  prevalência  tanto de sobrepeso + 

obesidade  quanto  de  obesidade.  Entre  os  homens, a  prevalência dessas  duas 

 categorias aumenta  de  modo  constante  e  intenso  com  a  renda, enquanto  que 

 entre mulheres a relação com  a  renda  é  menos evidente,  de  forma  que  as 

 máximas  prevalências são achadas nas classes  intermediárias  de  renda. 
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Classes de 
variação 

patrimonial 
mensal familiar per 

capita 
(salários mínimos) 

Prevalência de déficit de peso, de excesso de peso e de 
obesidade, na população com 20 ou mais anos de idade, por sexo 
(%) 

Masculino Feminino 

Déficit 
de peso 

Excesso 
de peso 

Obesidade 
Déficit 
de peso 

Excesso 
de peso 

Obesidade 

Até ¼ 2,7 30,9 5,5 5,7 43,8 15,1 
Mais de 1/4 a 1/2 3,0 37,0 6,9 5,0 44,2 14,6 
Mais de 1/2 a 1 2,3 43,7 9,6 3,9 47,8 16,3 
Mais de 1 a 2 1,9 51,5 13,3 3,8 49,9 18,0 
Mais de 2 a 5 1,0 58,7 16,1 2,5 49,1 18,1 
Mais de 5 0,7 63,2 17,1 2,2 45,7 15,8 

Tabela 5. Prevalência de déficit de peso, de excesso de peso e de obesidade  na população 
com 20 anos ou mais de idade, de acordo com os critérios da Organização Mundial da 
Saúde - OMS, por sexo, segundo as classes de rendimento total e a variação patrimonial 
mensal  familiar per capita (salários Mínimos)- Brasil - período 2008-2009. 
Fonte: IBGE,  Diretoria de Pesquisas,  Coordenação de Trabalho e Rendimento,  Pesquisa 
de Orçamentos Familiares - BRASIL, 2010. 

  

 

Esses dados são condizentes com as observações de Schlüssel et al (2013), 

sobre a atual classe emergente do país. De forma que, a insegurança alimentar pelo 

qual grande parte da população sofria, com a falta de acesso consistente de 

alimentos saudáveis e que gerava uma característica de subnutrição e déficit de 

peso vem sendo trocado por uma melhor situação financeira gradativa, porém, 

mantendo-se a insegurança alimentar,  aonde, o acesso a alimentação melhorou, 

contudo, esse acesso é restrito à alimentos  hipercalóricos e pouco nutritivos por 

uma oferta muito alta desses produtos cujo preços são bem mais acessíveis.  

Dessa forma, O aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade muitas 

vezes acompanham as mudanças econômicas e alimentares referidas como 

transições nutricionais, adquirindo também uma característica de populações com 

"duplo fardo" durante esse período de transição. Assim, é possível encontrar famílias 

em que tanto o sobrepeso e a subnutrição coexistem nas mesmas famílias.  
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2.4  Aspectos fisiopatológicos  da obesidade  

  As causas e os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da 

obesidade são bastante heterogêneos e se dá pela interação entre fatores 

genéticos, ambientais e psicossociais, onde, de maneira geral, ocorre perturbações 

do equilíbrio entre a ingestão alimentar e o gasto energético, o que é regulado por 

um sistema fisiológico complexo, que exige a integração de vários sinais periféricos 

e a coordenação no cérebro. (SPIEGELMAN, FLIER 2001; BELL, WALLEY, 

FROGUEL 2005).   

Alguns mecanismos são responsáveis pelo controle de ingestão calórica e 

peso corporal. O sistema nervoso central (CNS) influencia o balanço energético e 

peso corporal através de três mecanismos: efeitos sobre o comportamento, incluindo 

a alimentação e atividade física; efeitos sobre a atividade do sistema nervoso 

autônomo, que regula o gasto de energia e outros aspectos do metabolismo; e 

efeitos sobre o sistema neuroendócrino, incluindo a secreção de hormônios tais 

como o hormônio do crescimento, da tireóide, o cortisol, a insulina, e esteróides 

sexuais. (SPIEGELMAN, FLIER 2001)  

 Além disso, outros mecanismos afetam regulações e controles a curto e longo 

prazo da ingestão energética. O controle de curto prazo envolve a iniciação e 

terminação de refeições. O principal determinante do tamanho da refeição é o 

aparecimento de saciedade, uma resposta a fatores neurais e endócrinos, tais como 

a distensão intestinal e liberação do peptideo intestinal colecistoquinina (CCK) que é 

gerado durante o decurso da ingestão de alimentação (MORAN, 2000). Estes sinais 

são transmitidos para o tronco cerebral caudal através do nervo vago, levando a 

terminação da refeição. (BELL, WALLEY, FROGUEL 2005). 

 A regulação da quantidade de alimentos ingeridos por refeição é insuficiente 

para manter o balanço de energia durante longos períodos de tempo, sendo 

necessários os sinais de longo prazo que refletem o status dos estoques de energia, 

como o hormônio leptina derivado de gordura, que fornece informações ao SNC e 

ainda regula o comportamento para promover a homeostase energética da 

alimentação. Contudo, estes sistemas de curto e longo prazo estão inter-

relacionados, de modo que a resposta de alimentação de déficit de energia é 
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realizada predominantemente através de um maior tamanho da refeição (MORAN 

2000; SPIEGELMAN, FLIER 2001; MUTCH, CLÉMENT 2006). 

 O controle homeostático da alimentação e da termorregulação ocorre no 

hipotálamo, sendo essa região fundamental na integração entre os sistemas 

neuronal, endócrinos e sinais metabólicos que se envolve em distintas vias efetoras, 

resultando respostas comportamentais, autonômas e endócrinas (ELMQUIST et al., 

1999).  

  De maneira geral, a sinalização central ocorre em dois conjuntos.  O 

primeiro tipo são orexígenos, promovendo a ingestão de alimentos e reduzindo o 

gasto de energia, e o segundo tipo produzem ação oposta de anorexígenos. 

Naturalmente, a interação da leptina com seu receptor se dá no contexto dos 

neurônios produtores de neuropeptídeos e neurotransmissores que aumentam 

(orexígenos) ou diminuem (anorexígenos) a ingestão alimentar. (BELL, WALLEY, 

FROGUEL 2005; NEGRÃO, LICINIO 2000 ).   

 O núcleo arqueado também recebe a sinalização de vários neurônios 

efetores. Estes incluem o neurônios orexígenos hormonais reguladores da 

alimentação (MCH) e  o hormônio liberador de tireotrofina (TRH). Outro mediador, o 

peptídeo YY3-36 (PYY3-36), é secretado a partir do trato gastrointestinal distal  

sobre a ingestão de alimentos, com concentrações pico dentro de aproximadamente 

1 hora.  Participando deste sistema incluem a dopamina, a serotonina e sistemas de 

sinalização endocanabinoides. Este sistema peso-regulação é uma poderosa 

proteção contra a perda de peso; no entanto, o mesmo pode não ser efetivo  para o 

aumento de peso (NEGRÃO, LICINIO 2000; BELL, WALLEY, FROGUEL 2005).  

 A análise destas vias fisiológicas destaca possíveis genes candidatos que 

podem sugerir uma base genética para obesidade. Muitos estudos genéticos têm 

contribuído significativamente para a compreensão da fisiologia da regulação do 

peso, tanto através da utilização de modelos animais quanto em estudos de genética 

populacional e avaliação do efeito de polimorfismos gênico. (SPIEGELMAN, FLIER 

2001; COSSROW, FALKNER 2004; NEGRÃO, LICINIO 2000; BELL, WALLEY, 

FROGUEL 2005). 

 Vários estudos desde a década de 80  têm reportado a possível relação 

genética na obesidade através de pesquisas com gêmeos. Na maioria dos estudos 

há grande correlação fenotípica de massa corporal entre irmãos gêmeos separados 
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e que viviam em ambientes diferentes. Outros estudos  evidenciaram também com 

filhos adotivos, que estes tinham massa corporal mais parecido com os de seus pais 

biológicos do que os seus pais adotivos. Em estudos com medidas de massa 

corporal mais elaboradas que o IMC e o peso corporal, tais sejam, proporção de 

dobras cutâneas subescapular e supra-ilíacas e circunferência de cintura também 

sugeriram evidencias genéticas e hereditárias (STUNKARD ET AL. 1986; 

STUNKARD,  HARRIS,  PEDERSEN E  MCCLEARN 1990; HASSTEDT,  RAMIREZ,  

KUIDA,  WILLIAMS 1989; SELBY et al 1989). 

 A despeito disto, já em 1966,  Neel descreve  a hipótese de "gene 

econômico", segundo o qual genes que predispõem à obesidade teriam tido uma 

seletiva vantagem em populações que frequentemente experimentaram inanição. 

Assim, as pessoas que possuem esses genes associados ao ambiente obesogênico 

apresentam uma obesidade em níveis bem mais altos que os demais.  

 Alguns estudos corroboram com a hipótese da existência de genes de 

predisposição à obesidade, onde indivíduos que os possuem associado a um 

ambiente propício, vão se tornar além de indivíduos acima do peso,, extremamente 

obesos. Este fato pode ser observado com pesquisas realizadas a partir de 

diferentes raças que se encontram em um mesmo ambiente. Informações do 

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) demonstram que entre 

os adultos, a prevalência da obesidade tem aumentado em homens e mulheres e 

em cada grupo racial entre os períodos de 1988-1994 e 1999-2000. Embora os 

aumentos foram estatisticamente significativos em todos grupos raciais e sexuais, os 

dados longitudinais sobre o desenvolvimento da obesidade indicam  que o aumento 

das taxas de obesidade em mulheres tem sido maior em mulheres afro-americanas, 

seguido por mulheres latino-americanos, em seguida, as mulheres brancas, sendo 

que a média de idade de mulheres afro-americanas com IMC acima de 30 kg/m² foi 

em 39 anos (COSSROW, FALKNER 2004). 
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2.5  Consequências da obesidade 

 A obesidade representa um dos fatores de risco para as doenças com maior 

incidência e prevalência de mortalidade no mundo. A  Organização Mundial da 

Saúde (2015) aponta que o risco de doença cardíaca coronariana, acidente vascular 

cerebral isquêmico e diabetes mellitus tipo 2 foram aumentadas proporcionalmente 

com o aumento do índice de massa corporal (IMC), sendo que a população com 

sobrepeso dobrou entre os período de 1980 a 2010. Aumentando o índice de massa 

corporal, também eleva-se o risco de cancer da mama, do cólon, da próstata, do 

endométrio, do rim e da vesícula biliar. Por fim, muitos estudos corroboram com os 

dados estatísticos, verificando que o  sobrepeso e obesidade foram associados 

positivamente com a incidência de acidente vascular isquêmico e doenças 

cardiovasculares (FRANJIC; MARWICK, 2009; STRAZZULLO et al., 2010). 

 Conforme dados de Lozano et. al (2012), a doença cardíaca isquêmica e o 

acidente vascular encefálico (AVC) matou coletivamente 12, 9 milhões de pessoas 

em 2010, ou um em cada quatro mortes no mundo, em comparação com uma em 

cada cinco no ano de 1990, estando em primeiro lugar no Ranking de mortes no 

mundo. Outro dado importante, foi a quantidade de mortes devido a diabetes, sendo 

estimado em 1, 3 milhões, o dobro de 1990. Percebe-se que, embora as quatro 

principais causas de morte em 1990 continuam a ser os quatro primeiros em 2010, a 

mudança em números de mortes é notável, como a doença isquêmica do coração e 

acidente vascular cerebral, que teve um aumento de 26-35% em relação ao 

intervalo. Vê-se também grandes aumentos absolutos no número de mortes para 

diabetes, câncer de fígado e  renal crônica doença. Cada uma destas causas 

aumentou em mais de 50% ao longo das duas décadas. 

As taxas de mortalidade aumentam com graus crescentes de excesso de 

peso, medida pelo índice de massa corporal. Os dados paralelamente dispostos 

permitem afirmar que o sobrepeso e obesidade tem efeitos metabólicos adversos 

sobre a pressão arterial, colesterol, triglicérides e resistência à insulina, sendo de 

fato,  um dos principais fatores de risco para as principais causas de morte no 

mundo (MARCHI-ALVES et al., 2010; VERGNAUD et al., 2008; GOMES et al., 2014; 

GUH et al., 2009  LOZANO et al. 2012). 
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 Dentre as doenças associadas à obesidade, destaca-se a hipertensão arterial, 

uma vez que o aumento do peso corporal tem sido apontado como um importante 

fator de risco para a doença hipertensiva. Estudos demonstram que a prevalência de 

hipertensão é cerca de 50% maior nos indivíduos obesos (MARCHI-ALVES et al., 

2010).  

 Em um estudo nacional de caráter transversal realizado na população adulta 

de Goiânia, o aumento da pressão arterial apareceu associado positivamente com a 

obesidade. Neste estudo verificou-se que, entre os homens, quanto maior a 

circunferência abdominal (ou de cintura), maior a prevalência da hipertensão arterial. 

Já entre as mulheres, o aumento da prevalência ocorreu com o aumento da CC 

associado ao maior índice de IMC (PEIXOTO et al., 2006).  Estes achados estão de 

acordo com outros estudo, que indicam que, quanto maior o excesso de peso, maior 

é a gravidade da doença e que especialmente a obesidade abdominal está mais 

relacionada ao risco de doenças graves e também à maior mortalidade do que a 

obesidade glúteo-femoral. (JEFFREYS et al., 2003; PISCHON et al., 2008).  

 Dentre os mecanismos que facilitam o desenvolvimento da hipertensão 

arterial em indivíduos obesos encontram-se a resistência à insulina com 

hiperinsulinemia compensatória, que gera a  ativação do sistema nervoso simpático 

e do sistema renina-angiotensina-aldosterona, alterações no sistema do óxido nítrico 

e da leptina plasmática (FROHLICH, 2002). As ações de elevação da pressão 

arterial estão relacionadas com o aumento do tônus simpático do rim, nas adrenais e 

no coração. Já os efeitos depressores são devido ao aumento da excreção renal de 

sódio e da produção de óxido nítrico. Embora existam ações depressoras da leptina, 

os efeitos de elevação da pressão parecem predominar (CORREIA; RAHMOUNI, 

2006).  

 A obesidade tem sido associada também à rigidez de artérias centrais e 

periféricas, marcando importante fator de risco para hipertensão e mortalidade 

cardiovascular. Várias pesquisas que compararam a rigidez arterial de acordo com o 

IMC, evidenciaram que o grupo de obesos apresentou carótidas com espessuras da 

camada íntima e diâmetros arteriais aumentados de maneira significativa, quando 

comparados com os grupos de peso normal e sobrepeso. Os resultados 

demonstraram correlação entre o aumento do IMC,  aumento do lúmen arterial, 
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rigidez da camada intima e  aumento da pressão arterial. (KAPPUS et al., 2014; 

SIMINO et al., 2014).  

 Além disso, a obesidade favorece um estado de hiperinsulinemia e aumento 

de ácidos graxos livres que predispõe também ao aumento de LDL, a redução do 

HDL e aumento de triglicérides; a resistência à insulina reduz a produção de óxido 

nítrico, prejudicando a vasodilatação mediada pelo endotélio e, por fim, pela 

associação da resistência à insulina com uma elevação de marcadores inflamatórios 

(LOPES, 2007; OMS, 2015; BASTIAN 2013).  

2.6  O papel das citocinas na obesidade 

 Uma das características que vem sendo discutida em relação ao mecanismo 

dessa conexão entre obesidade e comorbidades é o estado inflamatório crônico 

presente no indivíduo obeso. Há uma discussão a respeito do mecanismo de 

ativação de citocinas inflamatórias, da resistência à insulina e do papel da microbiota 

intestinal influenciando o estado metabólico do indivíduo (GOMES et al., 2014). 

 Desde a década de 90 reconhece-se a obesidade  como uma doença 

inflamatória, depois de um estudo com modelo animal identificando  maior expressão 

do gene codificador da adipocina pró-inflamatória, fator de necrose tumoral-alfa 

(TNF-α) no tecido adiposo, além de uma redução da sensibilidade à insulina após 

exposição a uma dieta hipercalórica. (HOTAMISLIGIL et al. 1993). 

 A partir deste primeiro achado, muitos estudos têm encontrado uma relação 

entre a obesidade e a alteração das funções metabólicas e endócrinas do tecido 

adiposo, demonstrando que, em indivíduos obesos, o tecido adiposo aumenta a 

síntese de adipocinas (citocinas), com efeito pró-inflamatório, como o 

angiotensinogêneo, o TNF-α, a interleucina 6 (IL-6), a leptina, a resistina entre outras 

e leva à redução de adipocinas com propriedades anti-inflamatórias, como a 

adiponectina e IL4 (BULLO et al. 2007; SHAH, MEHTA E REILLY  2008)  

  A despeito, muito se tem discutido também sobre o fato de se a inflamação 

poder ser um produto da obesidade, ou se a inflamação resulta em aumento de 

adipócitos, gerando assim a obesidade. Apesar deste dilema ainda não ter sido 
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resolvido, pode-se considerar o tecido adiposo como um órgão endócrino altamente 

ativo, uma vez que, o tecido adiposo  produz e secreta várias adipocinas e fatores 

pró-inflamatórias como TNF, IL-6, IL-1, e a proteína C-reactiva (CRP) (ZULET et al. 

2007; NEHETE et al. 2014). 

 O tecido adiposo é o maior órgão secretor do corpo humano e está 

subdividido em tecido adiposo branco, marrom e bege exercendo muitos outros 

papeis além do estoque de energia, sendo o mesmo, também  capaz de 

desencadear um processo inflamatório crônico de baixo grau tanto no próprio tecido 

adiposo, especificamente o tecido adiposo branco, quanto em outros locais. Os 

depósitos lipídicos viscerais  liberam  essas adipocinas inflamatórias, que, 

juntamente com ácidos graxos livres, fornecem a base fisiopatológica para 

comorbidades associadas à obesidade, como resistência à insulina, diabetes 

mellitus tipo 2 e doenças cardiovasculares.  (PRADO et al. 2009;  REDINGER 2007; 

ROTH et al. 2011; BOSTRÖM et al. 2012) 

 Essas considerações corroboram a idéia de que a função endócrina do tecido 

adiposo provoca a comunicação dos adipócitos com outros tecidos e células em uma 

cadeia bidirecional, onde, quando este tecido está em excesso gera o 

desenvolvimento de um estado inflamatório, com infiltração de macrófagos. Os 

macrófagos do tipo M1 são assinalados pela expressão de citocinas pró-

inflamatórias como IFN-g e TNF-a, óxido nítrico sintetase indutível (Nos2) e 

moléculas MHC de classe II que são importantes para a morte de patógenos 

intracelulares e pela reação pró-inflamatória. Os macrófagos do tipo M2 apresentam 

um perfil com a diminuição na expressão das moléculas citadas acima e são 

identificados pela expressão de outras citocinas (IL-4 e IL-13) e uma ampla 

variedade de marcadores, tais como a arginase-1 e os receptores de manose e do 

tipo “scavenger”, sendo importante na resposta imune contra parasitas. Na 

obesidade, os macrófagos ativados são do tipo I e estes por sua vez secretam 

citocinas  que gera um quadro inflamatório local. Essa inflamação induz a expressão 

e a secreção de mais citocinas como  a interleucina 6  (IL-6), IL-8, e  monócitos 1 

(MCP-1) a partir dos adipócitos (Figura 2). Esses dados são importantes por 

evidenciar as pesquisas que mostraram correlação entre os altos níveis dessas 

interleucinas e o índice de massa corporal elevado. Em contrapartida, quando os 

pacientes obesos se submetem a uma dieta com restrição calórica,  os níveis de  IL-



 

35 

 

6, IL-8 e MCP-1  são diminuídos (GALIC; OAKHILL; STEINBERG 2010; ZAGOTTA 

et al. 2015) 

 

 

Figura 2. Alterações induzidas pela obesidade na secreção de adipocinas e o 
desenvolvimento de resistência à insulina.  
Fonte: GALIC; OAKHILL; STEINBERG 2010. 

 

 Muitas evidências aludem ainda que o efeito na vasculatura exerce ações 

anti-contráteis através de ações parácrinas de adipocinas vasodilatadoras. Estudos 

tem evidenciado essa ação por meio de modelos experimentais, baseados na 

premissa de que  o ambiente torna-se inflamado perivascularmente com acréscimo 

de estresse oxidativo, de ativação dos macrófagos e da liberação de  inúmeras 

citocinas que influenciam diretamente na biodisponibilidade de moléculas-chave 

vasodilatadoras.  Além disso, ocorre um aumento da ativação dos componentes 
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gerados localmente no eixo renina-angiotensina-aldosterona que contribuem para a 

reação inflamatória. (PATTEN et al. 2010;  ROSEI et al. 2015). 

 Na tentativa de elucidar o processo desencadeador da produção de citocinas, 

bem como, de tentar responder os mecanismos fisiopatológicos responsáveis por 

diversas comorbidades associadas à obesidade, uma pesquisa realizada no Texas 

envolveu chimpanzés por possuírem homologia com seres humanos, inclusive na 

alta incidência de obesidade e de doenças relacionadas com esta, a fim de diminuir 

os fatores ambientais, econômicos e comportamentais. Neste estudo, os 

pesquisadores examinaram os níveis plasmáticos de quimiocinas, citocinas e 

hormônios metabólicos em chimpanzés com peso adequado e obesos. Os estudos 

verificaram um aumento plasmático de  IFN-α, IL-6, IL-12, p40, TNF, sCD40L, e IL-1 

em chimpanzés obesos e sobrepeso, enquanto que houve uma redução de citocinas 

anti-inflamatórias, IL-4, IL-10, IL-13, e IL-RA, neste grupo. Estes dados entram em 

consonância com alguns achados em humanos, evidenciando o papel endócrino do 

tecido adiposo (NEHETE et al. 2014). 

 Estudos recentes vêm demonstrando que genes codificadores de muitas 

citocinas apresentam vários polimorfismos, os quais parecem estar associados com 

a predisposição para a obesidade, isto por que variações  genéticas podem alterar 

os níveis de citocinas circulantes no organismo afetando o metabolismo ou elicitando 

respostas imunológicas (TODENDI 2015; ZHU 2016). 

2.7 O gene RETN e o polimorfismo rs1862513 

 A resistina é uma  adipocina pró-inflamatória, caracterizada como um 

hormônio polipeptídico rico em cisteina com 108 aminoácidos e peso molecular de 

12,5 kD, pertencente à família das moléculas resistin-like, secretada por monócitos e 

adipócitos. É altamente encontrada no tecido adiposo abdominal, da coxa e mama.  

Esta adipocina é expressa tanto em  indivíduos eutróficos, quanto em obesos, 

porém, na população obesa apresenta níveis mais elevados, chegando a apresentar 

uma elevação 15 vezes maior na gordura abdominal. (SIPPEL 2014; LOUREIRO 

2012). 
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 Sua ação consiste em promover a  resistência insulínica, diminuindo a 

gliconeogenese hepática e possui ainda ação regulatória da adipogênese devido à 

sua alta expressão nos pré-adipócitos. É considerada mais do que um simples 

marcador de inflamação, uma vez que pode induzir a expressão do TNF-α, da IL-6 e 

da interleucina 12 (IL-12).  Um estudo recente que investigou marcadores 

inflamatórios em indivíduos asmáticos obesos e não obesos foi observado valores 

séricos de resistina significativamente mais elevados em mulheres com maior 

circunferência. Porém, nos indivíduos do gênero masculino, não foram encontradas 

diferenças nos valores sanguíneos desta  adipocina entre os participantes com 

excesso de peso e aqueles eutróficos. (STEPPAN 2002; ZHU 2016) 

 O gene que codifica a resistina (gene RETN)  possui 535 pares de base está 

localizado no cromossomo 19p3.2, constituído por quatro exons e três introns. É um 

gene polimórfico com vários SNPs identificado em sua região promotora. Por causa 

de sua possível influência sobre a expressão gênica do RETN e concentração de 

resistina circulante, o SNP-420C>G (rs1862513) é um dos SNPs da região 

promotora mais estudados de gene RETN (TAKHSHID 2015; KUMAR et al. 2014).   

 Estudo prévios demonstraram que o polimorfismo RETN420 C> G tem 

correlação positiva com a sensibilidade à insulina, índice de massa corporal (IMC) e 

obesidade, bem como, evidenciaram que, por se tratar de um polimorfismo 

encontrado na região promotora do gene da resistina, o mesmo desempenha um 

papel fundamental nos níveis circulantes desta adipocina o que desempenha um 

papel fundamental na produção de resistência à insulina (IR) e elevação do nível de 

glicose no sangue e, finalmente, leva à obesidade. (JUAN  et al 2001; UKKOLA 

2002; KUMAR et al. 2014 ). 

 Embora a associação entre a resistina circulante elevada e a resistência à 

insulina tenha sido sugerido por alguns estudos, os resultados relatados na literatura 

ainda são controversos e em muitos deles não se conseguiu demonstrar tal 

associação de forma que, pelo fato de ser secretado por adipócitos existe um 

interesse em determinar o papel desse hormônio na obesidade.   

 Com o objetivo de analisar 4 variantes do gene resistina (-420C>G, +156C> 

T, +298G>A e +1084G>) e sua associação com diabetes do tipo 2 e aspectos 

relacionados em um grupo de indivíduos finlandeses composto por 781 casos de 

diabetes tipo II, observou-se que os SNPs não foram significativamente associados 
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com diabetes tipo 2. No entanto, os SNPs -420C> G, + 156C> T e + 298G>A foram 

associados com aumento dos valores de características relacionadas com o peso e 

pressão arterial diastólica. Esses dados corroboram com a evidência crescente de 

que a resistina está associada com variação de peso e a distribuição de tecido 

adiposo, o qual tem papel significativo na resistência à insulina e, consequentemente 

na diabetes tipo II (CONNEELY et al 2004). 

 No entanto, discordando desse achado, em um estudo onde objetivou-se 

investigar se os polimorfismos da resistina estão envolvidos no desenvolvimento de 

obesidade em uma população feminina belga, no qual foram selecionados três 

polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs; rs1862513, rs3745367, e rs3745369), 

comparou-se suas freqüências genotípicas e alélicas entre 541 pacientes obesos do 

sexo feminino com um grupo controle de  235 mulheres eutróficas. Esta análise não 

mostrou nenhuma associação com obesidade e nem com qualquer uma das 

variantes ou com os haplótipos desses SNPs. Quando investigado essas variantes 

sobre o IMC verificou-se que não houve diferença no IMC entre os genótipos para 

todas as variantes. Segundo os autores estes resultados sugerem que estas 

variantes em resistina não estão associados com a obesidade na população 

feminina (BECKERS et al 2008). 

  Em outro  estudo realizado com mulheres com síndrome metabólica, 

investigou-se a  associação de frequência entre o polimorfismo do gene da resistina 

-420 C>G  com seus níveis circulantes, fator de risco metabólico e resistência à 

insulina em mulheres adultas. Foi encontrado que os genótipos com o alelo G (CG 

ou CC) foi mais frequente na população estudada do que no grupo controle 

(mulheres sem a síndrome metabólica) foi menos frequente na população estudada 

do que no grupo, sugerindo que o estudo atual mostra que o polimorfismo 420 C<G 

do gene da resistina se correlacionou diretamente com seu nível de circulação e 

fatores de risco metabólicos, especificamente marcadores de obesidade e 

aterosclerose, por isso, pode ter um papel importante no desenvolvimento de 

síndrome metabólica e doenças cardio-metabólicas (KUMAR el al.  2014).  

 Por fim, um estudo de meta análise realizada na China em 2016 com o 

objetivo de avaliar a relação do polimorfismo do gene da resistência (RETN) -420 C> 

G e susceptibilidade à obesidade, foram obtidos dados de 10 estudos que se 

adequaram ao critério de inclusão, no qual se analisava os três genótipos possíveis: 
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CC (selvagem), CG (alelo heterozigoto com a presença do polimorfismo) e GG 

(homozigoto para o polimorfismo). Foi encontrado que polimorfismo RETN-420 C> G 

pode estar relacionado à obesidade, sendo a presença do alelo G um fator de risco 

(ZHU et al.  2016) 

 Considerando as divergências dos achados nas associações entre a 

obesidade e o polimorfismo rs1862513 (RETN-420C>G), ressalta-se a necessidade 

de mais pesquisas capazes de identificar a influência de genes relacionados ao 

desenvolvimento da obesidade associados com os diferentes hábitos alimentares e 

estilos de vida e que podem supostamente afetar esse fenótipo, e, além disso, faz-se 

necessário  estudos capazes de demonstrar a associação de adipocinas com 

comorbidades relacionadas à obesidade na população brasileira. Os adipócitos 

secretam a adipocina resistina, de forma que os níveis circulantes dessa adipocina,  

podem ser influenciadas por alterações de sequências na região promotora do gene 

RETN onde fatores de transcrição reconhecem e se ligam. 

 



 

40 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Determinar a frequência do polimorfismo do gene RETN -420C>G 

(rs1862513) e sua correlação com obesidade em um grupo de indivíduos adultos 

residentes no município de Jataí e cidades vizinhas- GO, Brasil. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar os indivíduos participantes no estudo quanto aos dados 

antropométricos e bioquímicos como nível de colesterol, HDL, LDL, triglicérides e 

glicose.  

 Realizar a genotipagem dos indivíduos para o polimorfismo - 420C>G 

(rs1862513) do gene da Resistina. 

 Determinar as frequências alélicas e genotípicas dos genes RETN na 

população estudada. 

 Comparar as frequências do polimorfismo -420C>G (rs1862513) em 

indivíduos obesos e não obesos. 

 Correlacionar os fatores clínicos com os genótipos dos indivíduos. 

 Estabelecer a existência ou não de relação entre o polimorfismo -420C>G 

(rs1862513) do genes RETN e os índices antropométricos na população estudada. 

 



 

41 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Delineamento do estudo  

 

 Este trabalho caracterizou-se como um estudo com delineamento transversal 

com indivíduos de ambos os sexos, adultos, que foi conduzido no Laboratório de 

genética Humana e Genética Molecular da Universidade Federal de Goiás - 

Regional Jataí. 

 Os participantes foram recrutados da comunidade local no município de Jataí 

- GO, através da abordagem no Centro Médico Municipal de Saúde Dr. Serafim de 

Carvalho e Hemocentro Regional de Jataí, bem como, através de convites em redes 

sociais para participarem do projeto como voluntários. Os participantes foram 

identificados no período de abril à junho do ano de 2017.  

4.2 Caracterização do grupo amostral  

 Os sujeitos do estudo deveriam ter acima de 18 anos selecionados a partir do 

interesse como voluntários da pesquisa, os quais foram abordados no ato de doação 

de sangue para Hemocentro Regional de Jataí. O local para realização da 

identificação dos sujeitos da pesquisa foi escolhido com o propósito de compor uma 

amostra heterogênea. Todos os participantes foram informados sobre o protocolo do 

estudo e aqueles que concordaram em participar como voluntários assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice 1).   

 Os parâmetros adotados para a inclusão no estudo foram:  

 Interesse em participar da pesquisa; 
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 Idade ≥ 18 anos;  

 Ausência de limitações físicas ou cognitivas;  

 Ausências de distúrbios degenerativos do sistema nervoso central (SNC) e 

sistema nervoso periférico (SNP), doenças de caráter neurológico ou demências já 

diagnosticadas previamente;  

 Ausência de desconforto no momento das aferições dos dados 

antropométricos ou dor nos membros superiores e/ou na coluna cervical  

 Apresentar-se em boas condições gerais de saúde no dia da avaliação 

funcional e da doação da amostra biológica;  

 Foram excluídos da pesquisa indivíduos com qualquer tipo de câncer 

diagnosticado e mulheres gestantes. 

4.3 Considerações éticas  

 Este projeto atendeu ao disposto no Resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) e foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFG Goiás (Parecer 1.500.297/2016). As coletas de dados foram 

realizadas após aprovação pelo CEP e após anuência do Secretário de Saúde do 

município de Jataí - GO, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

esclarecido (TCLE). Todos os procedimentos metodológicos da pesquisa foram 

esclarecidos pelos pesquisadores antes e durante o curso do estudo a todos 

participantes. A pesquisa manteve a privacidade dos voluntários em todas as etapas.  

 4.4 Coleta de dados  

 A coleta de dados foi obtida de todos os participantes que assinaram 

voluntariamente o TCLE. O questionário e a anamnese ocorreu no próprio 

Hemocentro, bem como a aferição de dados vitais e antropométricos. Os testes 
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laboratoriais de perfil lipídico e glicemia de jejum foram realizados no laboratório de 

análises do Centro Médico Municipal de Saúde Dr. Serafim de Carvalho ou no 

Laboratório Microlab., através de solicitação de exames laboratoriais. A extração de 

DNA e genotipagem ocorreram no Laboratório de genética Humana e Genética 

Molecular da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. 

4.5 Anamnese  

 Para anamnese foi  preenchida uma ficha de avaliação (Apêndice 2), que foi  

aplicada a todos os participantes da pesquisa, recolhendo informações como os 

dados pessoais, hábito de vida, ocorrência prévia ou atual de patologias, 

antecedentes cirúrgicos, uso de medicamentos, co-morbidades associadas (por 

exemplo, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca, doença vascular 

periférica, diabetes, insuficiência respiratória, doença pulmonar obstrutiva crônica, 

câncer e outras) e presença de patologias de caráter neurológico. 

 O exame físico consistiu da coleta dos dados antropométricos incluindo peso 

e altura para realização do cálculo de IMC, circunferência abdominal e dados de 

pressão arterial (PAS). 

 Quanto aos parâmetros avaliados e suas variáveis, as sequintes informações 

foram obtidas:  

a) Socioeconômicas e demográficas: gênero (feminino e masculino); Data de 

nascimento, que foi posteriormente convertido na idade atual do participante; Estado 

civil (Casado (a) ou em união estável; Solteiro (a); Viúvo (a) ou divorciado (a)); 

paridade (número total de  partos  (zero, 1 a 3, 4, 5 ou mais);  escolaridade  

(analfabeto, ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino 

médio incompleto, ensino médio completo, ensino superior ou mais);  etnia conforme 

a  percepção do entrevistador e dividido em quatro categorias: Branca, Negra, Parda 

(mestiça), Oriental e Índio/nativo; Renda salarial (< 1 salário mínimo;1 a 3 salários 

mínimos;3 a 5 salários mínimos e Mais que 5 salários mínimos). 

b) Estilo de vida: O ato de fumar tabaco foi considerado como uma dose diária 

de um ou mais cigarros. O consumo de álcool foi considerado a ingestão de 
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qualquer dose de cerveja, vinho e / ou destilados de acordo com a recomendação da 

Organização Mundial de Saúde (2010). A Prática de exercício físico foi considerada 

a prática de esportes, por exemplo, caminhar, correr ou nadar, durante pelo menos 

150 minutos por semana. (AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION; DIETITIANS OF 

CANADA; AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE 2009). 

 

Parâmetro Variáveis 

Socioeconômicos e demográficos Gênero; 
Idade; 
Etnia; 
Número de Partos; 
Estado Civil; 
Nacionalidade e Naturalidade; 
Endereço; 
E-mail; 
Telefone; 
Escolaridade; 
Renda mensal. 

Estilo de vida Prática de exercício físico; 
Uso de bebida alcoólica 
Uso de tabaco 

Condições de saúde Pressão arterial; 
Glicemia de Jejum; 
Perfil lipídico; 
Antecedentes de doença pregressa e 
parental; 
Uso de medicamento contínuo. 

Antropometria Peso; 
Altura; 
IMC; 
Circunferência Abdominal 

  Quadro 2. Variáveis de interesse da pesquisa.    

  

4.5.1 Medidas antropométricas  

 Para a mensuração do peso (massa corporal) foi usada uma balança 

antropométrica com capacidade para 200 Kg e graduação mínima de 100g. Os 

voluntários foram pesados em pé sobre a plataforma da balança,descalços, com o 

mínimo de vestimentas possível e em posição firme com o braços ao longo do 

corpo..  
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 Para a avaliação da estatura foi usado um estadiômetro com um campo de 

0,8 a 2,0 metros com escala em centímetros. Os voluntários foram instruídos a 

ficarem de costas para o instrumento, com os pés unidos e paralelos, a cabeça ereta 

com olhar para frente. 

  O índice de massa corporal (IMC) foi calculado de acordo com o proposto 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1995, dividindo-se o peso em 

quilogramas pelo quadrado da altura em metros: peso (kg)/altura (m)². Os Indivíduos 

foram agrupados como eutróficos (IMC ≤24,9 kg/m²), Sobrepesos (IMC 25,0-29,9 kg 

/ m²) e obesos (IMC ≥30 kg / m2).  (OMS, 1995). 

 

 

IMC Categoria 

< 18,5 kg/m2 Desnutrição 
18,5 e 24,5 kg/m2 Eutrófico 
25 a 29,9 kg/m2 Sobrepeso 
30 e 39,9 kg/m2 Obeso 

> 40 kg/m2 Obeso mórbido 

Tabela 6. Valores referenciais de IMC em adultos maiores de 20 anos. 
Fonte: OMS, 1995 

 

 A circunferência abdominal (CA) foi aferida na menor curvatura localizada 

entre o último arco costal e a crista ilíaca ântero posterior com fita métrica flexível e 

inelástica com graduação até 150 cm e mínima de 0,5 cm sem comprimir os tecidos.  

Quando não foi possível identificar a menor curvatura, foi medido 2 cm acima da 

cicatriz umbilical. Os pontos de corte adotados para CA foram os preconizados por 

Lean et al. (1995) de acordo com o grau de risco para doenças cardiovasculares: 

risco aumentado para mulheres (CA > 80 cm) e para homens (CA > 94 cm), e risco 

muito aumentado para mulheres (CA > 88 cm) e para homens (CA > 102 cm).  

 

Sexo Medida da circunferência  Risco cardiovascular 
Homem ≥ 94 cm Aumentado 

≥102 cm Risco Muito Aumentado 
Mulher ≥ 80 cm Aumentado 

≥ 88cm Risco Muito Aumentado 

Tabela 7. Valores referenciais de CA em adultos maiores de 20 anos. 
Fonte: LEAN; HAN; MORRISON, 1995. 
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4.5.2 Parâmetros cardiovasculares  

 A aferição da pressão arterial sistêmica (PAS) foi realizada usando-se um 

estetoscópio e um esfigmomanômetro mecânico. A PAS foi aferido com o voluntário 

sentado confortavelmente, sistematicamente em membro superior direito, sempre 

apoiado ao nível do coração, ou em decúbito dorsal após um repouso de 30 min por 

um profissional treinado. A medida da PAS seguiu as recomendações das VI 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (SBC/SBH/SBN, 2010). Os valores 

encontrados da PAS foram classificados como normais quando variaram de 90 a 

140 mmHg na pressão sistólica e de 60 a 90 mmHg na diastólica (SBC/SBH/SBN, 

2010).  

 

 

Pressão Arterial Categoria 

Sistólica Diastólica  
< 120 < 80 Ótima 
< 140 < 90 Normal 
> 140  > 90  Hipertensão  

Tabela 8. Valores referenciais de Pressão arterial em adultos maiores de 20 anos. 
Fonte: SBC/SBH/SBN, 2017 

  

 Indivíduos com pressão arterial sistólica / diastólica acima de 140/90 mmHg 

ou que estivessem sob terapêutica anti-hipertensiva foram considerados 

hipertensos. 

4.6 Análise laboratorial 

 O processo de análise de Glicemia de Jejum e Perfil lipídico foi realizado 

através de solicitação de exames por um médico da Rede Pública de Saúde do 

Município. O sangue foi coletado por venopunção após pelo menos 12 horas de 

jejum, posteriormente foi transferido para tubos contendo solução comercial de 

anticoagulante EDTA K3 (ácido etilenodiamino tetracético K3) e posteriormente 

processados.  
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 As medições de colesterol total (CT), colesterol HDL (HDL-C) e triglicérides 

(TG) e glicemia de Jejum foram realizados utilizando kits comerciais no Laboratório 

de Análises do Centro Médico Regional de Jataí - GO. Para CT, colesterol LDL e 

TG, valores serão classificados como: ideal, limítrofe e alta; para HDL-C, como ideal, 

limítrofe e baixo (tabela 4). O cálculo para LDL será feito usando a equação de 

Friedewald et al. (1972): LDL colesterol mg/dl= Colesterol total - HDLcolesterol - 

(Triglicerídeos/5). 

 

 
Lípides Valores Categoria 

Colesterol Total < 200 Ótimo 
 200 a 239 Limítrofe 
 ≥ 240 Alto 

LDL Colesterol < 100 Ótimo 
 100 a 129 Desejável 
 130 a 159 Limítrofe 
 160 a 189 Alto 
 ≥ 190 Muito Alto 
   

HDL Colesterol < 40 Baixo 
 > 60 Alto 
   

Triglicérides < 150 Ótimo 
 150 a 200 Limítrofe 
 201 a 499 Alto 
 ≥ 500 Muito alto 

Tabela 9. Valores referenciais do perfil lipídico para adultos maiores de 20 anos. 
Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013 

 

Para a Glicemia de Jejum foi considerado normal quando em valores <100 mg / dl, 

como pré-diabetes com níveis de 100 mg/dl a 125 mg/dl e diabéticos > 125 mg/dl 

(ADA 2014).  

 

 

Glicemia Categoria 

70 a 99 mg/dl Normal 
100 a 125 mg/dl Alterada 

≥ 126 mg/dl Diabetes 

Tabela 10. Valores referenciais de Glicemia em adultos maiores de 20 anos. 
Fonte: ADA, 2014 
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 Os participantes com glicemia de jejum acima de 125 mg/dl (AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATION 2014) ou que tomam um fármaco de controle glicêmico 

foram classificados como diabéticos.  

4.7 Extração de DNA  

 Para a extração de DNA foram coletados de 5 à 8 ml de sangue por 

venopunção distribuídos em 2 tubos à vácuo contendo solução comercial de 

anticoagulante EDTA K3 (ácido etilenodiamino tetracético K3) armazenados em 

refrigeração a 4ºC por período variável de 3 à 15 dias no Laboratório de genética 

Humana e Genética Molecular da Universidade Federal de Goiás - Regional jataí até 

o processamento . 

   O DNA genômico foi extraído da fração leucocitária do sangue utilizando 

protocolo experimental descrito por Barlett (2002) nos períodos de abril à junho de 

2017 à medida que as coletas foram sendo feitas. 

 Transferiu-se aproximadamente 3ml de cada amostra de sangue total em tudo 

Falcon de 15ml. Em seguida, adicionou-se 12 ml do Tampão de lise de Hemácias 

misturado por inversão por 4 minutos e posteriormente centrifugado a 3000 rpm por 

5 minutos. Descartou-se o sobrenadante mantendo o Pellet celular no fundo do tubo. 

Repetiu-se o passo descrito acima 3 vezes até que o pellet formado ficasse com 

coloração branca. 

 Em seguida, foi adicionado ao pellet o Tampão de lise celular e 

homogeneizado em vortex, afim de lisar as celulas. Transferiu-se as amostras para 

dois tubos eppendorfs dividindo em volumes iguais de 500µl por tubo (denominados 

pelo número da amostra A e B). Adicionou-se 2,5µl de proteinase K (20µg/ml), 

obtendo um concentrado final de 100µg/ml, homogeneizado e incubado por uma 

hora a 37ºC.  

 Em seguida, após as amostras serem deixadas para esfriar em temperatura 

ambiente, adicionou-se 500µl de clorofórmio gelado e homogeneizado em vortex 

formando duas fases de solução. Transferiu-se a fase superior da reação para um 

novo tubo eppendorf e descartou-se a fase inferior. Esse procedimento foi realizado 
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duas vezes. Em seguida, cada amostra foi dividida novamente em mais dois tubos 

eppendorfs, de forma que cada amostra foi distribuída em quatro tubos eppendorfs 

com aproximadamente 250µl.  Adicionou-se, posteriormente, 25 µl de acetato de 

sódio 3M pH 5,2 e 550µl de etanol absoluto gelado. As amostras foram levadas à 

refrigeração por 30 minutos. 

 Após retiradas da refrigeração, as amostras foram centrifugadas a 15.000 rpm 

por 10 minutos. Desprezou-se o sobrenadante, adicionou-se 500µl de etanol 70% 

gelado, centrifugado novamente à 15.000rpm por 2 minutos e descartado o 

sobrenadante cuidadosamente. 

 Todas as amostras foram deixadas em temperatura ambiente over night a fim 

de evaporar resíduos de etanol ainda presentes nos tubos. No dia seguinte, após 

verificar que o etanol já tinha sido evaporado, foi realizado a reidratação do pellet de 

DNA adicionando-se 20µl de tampãoTE e combinados todos os 4 tubos da mesma 

amostra, devidamente identificados em um mesmo tudo.  Cada amostra de DNA 

apresentou volume de aproximadamente 100µl e foram levados ao armazenados em 

aproximadamente -18ºC até o uso. 

 A concentração e pureza do DNA nas amostras foram  determinadas por 

espectrofotometria de luz UV com espectrofotômetro Nanodrop ® para 

microvolumes, a 260 nm utilizando como branco o tampão TE. A pureza do DNA foi 

determinada pelo cálculo da razão A260nm/A280 nm, considerando que o DNA puro 

possui um valor de 1,8.  

 A integridade do DNA extraído foi confirmada através de eletroforese em gel 

de agarose com concentração de 1,5% com brometo de etídeo. O equipamento 

utilizado para a realização da eletroforese foi a LPS 300V da Loccus Biotecnology 

com programação de 100V; 500mA; 150W, por 60 minutos. Foi adicionado em cada 

canaleta 2µl da amostra de DNA, 2µ do corante azul de bromofenol e 8µl de água. 

As bandas de DNA foram visualizadas em um transiluminador sob luz UV e 

fotografadas. 

 

 

http://loccus.com.br/produto/fonte-eletroforese-lps-300v/
http://loccus.com.br/produto/fonte-eletroforese-lps-300v/
http://loccus.com.br/produto/fonte-eletroforese-lps-300v/
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4.8   Genotipagem 

 As análises do SNP RETN -420C >G (rs1862513)  foi feita  através da técnica 

PCR – FRLP (Reação da Polimerase em Cadeia - Polimorfismo de Comprimento de 

Fragmentos de Restrição) que se baseou na amplificação de um fragmento do Gene 

RETN contendo o sítio onde se encontrava o polimorfismo seguido por digestão com 

enzima de restrição que reconhece especificamente a região alterada pelo 

polimorfismo, permitindo a geração de fragmentos de tamanhos diferentes 

dependentes da presença ou não da alteração de um único nucleotídeo na 

sequëncia de reconhecimento da enzima. Os fragmentos obtidos correspondem aos 

alelos do gene RETN presentes e consequentemente o genótipo do indivíduo 

(Figura 3).   

 Os iniciadores para o gene RETN utilizados foram descritos por Kunnari et 

al.(2005) e Takhshid (2015), como se segue: forward - 5´- TGTCATTCTCA 

CCCAGAGACA-3; e reverse -5´-TGGGCTCAGCTAACCAAATC-3´, desenhados 

com base na sequência gênica para resistina: RETN, localizado no 19p13.2 

(GenBank, NIH / NCBI)  usando o software v.5.0 Primer Premier® (PremierBiosoft 

International, EUA) (Tabela 11).  

 

 
Figura 3. Sequência gênica da resistina (RETN - 420 C>G), localizado no 19p13.2. 
Fonte: GenBank, NIH / NCBI, 2017. 
 
 

Referência Seq 5’ – 3’ 

SNP -420 Forward TGTCATTCTCACCCAGAGACA 

SNP+-420 Reverse TGGGCTCAGCTAACCAAATC 

Tabela 11. Iniciadores utilizados para a amplificação do polimorfismo RETN -420C >G 
(rs1862513). 
Fonte: KUNNARI et al 2005 e TAKHSHID 2015. 
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 As reações de PCR foram realizadas em um volume final de 50 l consistindo 

de  100 ng de DNA;  0,5 µM de cada primers (forward e reverse) preparados a partir 

de substoques de 2,5 µM (IDT, Coralville, IA, EUA), 0,2 mM de dNTPs (GE 

Healthcare, Amersham Biosciences do Brasil, São Paulo, Brasil), 2U de Taq DNA 

polimerase (BioTools, Madrid, Espanha), tampão de PCR [tris 75 mMHCl (pH 9,0), 

50 mM de KCl, 20 mM de (NH4) 2SO4, 2 mM de MgCl²],  como segue a tabela: 

 Os tubos de PCR contendo as amostras a serem  amplificadas foram 

colaocadas em um termociclador Mastercycler® (Eppendorf AG, Hamburgo, 

Alemanha) usando o seguinte programa de ciclagem: um ciclo de 95 °C durante 1 

min, 35 ciclos de 95 ° C durante 1 min, 58 ° C durante 1 min e 72 ° C durante 1 min; 

e um ciclo de 72 ° C durante 5 min.   

Após a amplificação das amostras a confirmação da presença do  fragmento 

de tamanho esperado feita por eletroforese em gel de agarose 1,5% com brometo 

de etídeo. O equipamento utilizado para a realização da eletroforese foi a LPS 300V 

da Loccus Biotecnology com programação de 100V; 500mA; 150W por 60 minutos.  

A primeira canaleta de cada eletroforese continha o marcador de peso molecular 

(DNA Ladder de 1kb) e a segunda canaleta apresentava o controle negativo (reação 

sem DNA submetida ao mesmo processo das amostras), nas demais canaletas foi 

adicionado 10µl do produto de PCR RETN -420 C > G e 2µ do tampão de amostra 

contendo o corante azul de bromofenol. 

A visualização do gel ocorreu sob luz uv e fotodocumentado  para  análise 

das bandas a fim de identificar o fragmento esperado de 535pb.  

 O volume restante da reação de PCR contendo o produto de 535pb foi 

digerido com a  enzima de restrição  Bbs I  (isosquizômero de Bpi I), que reconhece 

e cliva sequências do tipo 5’...GAAGAC (N)2 *...3’  e 3’ ...CTTCTG (N)6 *...5’ (Figura 

4). 

 

http://loccus.com.br/produto/fonte-eletroforese-lps-300v/
http://loccus.com.br/produto/fonte-eletroforese-lps-300v/
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Figura 4. Informações sobre a utilização da enzima de restrição Bbs I. 
 

 A enzima foi utilizada seguindo protocolo de uso do fabricante (New England 

Biolabs Inc., Ipswich, MA, EUA):  1µl da Enzima Bbs I; 5µl do tampão de enzima10X 

concentrado; 40µl do produto de PCR do RETN -420 C > G e 4µl de água destilada 

estéril para completar 50µl de reação. As reações foram incubadas por 3 horas à 

37ºC e em seguida analisadas em gel de agarose 1,5%, corados com brometo de 

etídeo para visualização e fotodocumentação sob luz UV, a fim de verificar a ação 

enzimática e identificação do SNP.  

4.9  Análises estatísticas 

 Os resultados foram analisados usando o software Action 3.0, assumindo 

nível de significância de p <0,05. A análise descritiva baseada na média ou mediana 

e desvio padrão foi utilizada para especificar as características dos sujeitos da 

amostra. 

  O teste Qui-quadrado foi utilizado para comparar as variáveis categóricas de 

acordo com as frequências dos genótipos, de acordo com expectativas do equilíbrio 

Hardy Weinberg (HWE). As variáveis contínuas foram comparadas pelo teste t e 

Mann-Whitney. 

 O teste de normalidade adotado foi o Kolmogorov Smirnov, onde verificou-se 

que os valores analisados possuem distribuição normal, sendo então, utilizado a 

média para comparação entre os grupos.  Para a análise de probabilidade de 

independência ou associação da presença dos SNP-420C>G  e o risco de 
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desenvolvimento da obesidade, bem como, para estabelecer correlações entre o 

índice de massa corporal, circunferência abdominal, perfil lipídico e os polimorfismos 

analisados utilizou-se a análise de variância univariada e multivariada, e análise de 

covariância, através do modelo linear geral - MANOVA. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Caracterização do grupo amostral 

 A fim de caracterizar a população estudada, realizou-se uma análise 

estatística descritiva dos dados antropométricos compreendendo o N total, a média, 

mediana, desvio padrão, valor mínimo e máximo de cada variável ordinal  no qual, 

foram averiguadas idade, Índice de Massa Corpórea (IMC), Circunferência de 

Abdominal (CA) e Pressão Arterial Sistólica e Diastólica (PAS. e  PAD) dos 

voluntários da pesquisa. 

 Foram considerados para a caracterização da amostra o número total de 

participantes envolvidos na pesquisa, cujo tamanho amostral foi de 117 indivíduos, 

sendo composto por 75 do gênero feminino (64,10% da amostra total) e 42 do 

gênero masculino (35,9%). 

 Nesta primeira análise, o grupo amostral foi dividido por sexo, constituindo-se 

dois grupos e as médias de cada parâmetro foram comparadas nestes dois grupos 

por meio do teste de Mann-Whitney, obtendo-se os valores de p, assumindo 

significância quando p ≤ 0,05, adotando intervalo de confiança de 95%. 

 Foi possível observar que não houve diferença significativa nos parâmetros 

idade, IMC, PAS e PAD, mas houve diferença quanto ao quesito circunferência 

Abdominal (CA), no qual, a média da medida entre as mulheres foi de 84,49cm e dos 

homens foi de 90,74cm, assumindo uma significância de p= 0,0047.  

 A média de idade de ambos os grupos foi de aproximadamente 30 anos com 

idade mínima de 18 anos e máxima de 61 anos. A média do índice de massa 

corpórea (IMC) também foi similar entre os grupos com escore aproximado de 26, 

cujo valor mínimo foi 15,3 e máximo 39. 
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 Apesar de não serem significativamente diferentes, pode-se observar ligeira 

diferença quanto aos valores da pressão arterial sistêmica, tanto a sistólica, quanto a 

diastólica, na qual percebe-se uma diferença na média de aproximadamente 2mg/dl 

comparando-se os dois grupos, de forma que o grupo masculino apresentou a média 

da PAS  118,86mg/dl e PAD 80,19, ao passo que no grupo feminino as médias 

foram: 116,57mg/dl e 78,71mg/dl. Todos esses valores podem ser visualizados na 

tabela 12. 

 

 TOTAL FEMININO MASCULINO 

VARIÁVEIS 
N = 117 N = 75 N = 42 

 Média  DP Média  DP Média  DP 

IDADE 30,27 11,17 30,68 11,41 29,43 10,85 

IMC 25,92 4,97 26,04 5,26 25,77 4,44 

CA 86,73 13,13 84,49 13,61 90,74 11,29 

PAS 117,39 11,27 116,57 11,24 118,86 11,32 

PAD 79,24 10,11 78,71 10,06 80,19 10,24 

Tabela 12. Análise descritiva dos parâmetros antropométricos estudados na população total do 
estudo e sua comparação entre homens e mulheres 
 *Valores de p considerados significativos (p≤0,05) adotando-se intervalo de confiança de 95% 
obtidos com o teste de Mann-Whitney. 

 
 
 Em relação à etnia/cor da população estudada, estas  foram divididas em três 

grupos: Branco/caucasiano;  Negro e  Pardo/mestiço. A partir das respostas dos 

participantes  fez-se  uma tabela de frequência comparativa entre os três grupos. 

(Tabela 13). Obteve-se que  46% dos indivíduos se consideram pardos, seguido de 

43% que se consideram brancos e 11% que se descreverem como negros.  
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Tabela 13. Frequência das etnias/cor dos participantes da pesquisa. 

 
 
 

Quanto às variáveis categóricas, estas também foram agrupadas por gênero 

e quantificadas, a partir da frequência absoluta e percentual dos dados relacionados 

à estilo de vida e condição de saúde, conforme observado na tabela 14. Sobre o 

estilo de vida, foram questionados os hábitos de consumo de álcool, tabaco e 

atividade física. Mais de 38% dos voluntários da pesquisa fazem uso de bebida 

alcoólica, contudo somente menos de 7% fumam. Quanto à prática de atividade 

física, mais de 37% relataram praticas mais de 150 minutos por semana, 26,5% 

pratica até 150 minutos por semana e 35,9% disseram não realizar nenhum tipo de 

atividade física. 

 Quanto à saúde dos voluntários, os mesmos foram questionados se possuem 

alguma doença crônica ou já possuiu. 59,3% dos participantes relataram não possuir 

nenhuma doença crônica. As doenças com maior percentual foram alergia (22,22%), 

seguido de hipertensão arterial (11,11%). Somente um participante relatou ter tido 

câncer. 

 
 

  BRANCO NEGRO PARDO TOTAL 
 

FEM 33 4 38 75 
   28,2% 3,4% 32,5% 64,1% 
 MASC 17 9 16 42 
 

  14,5% 7,7% 13,7% 35,9% 
 

TOTAL 50 13 54 117 
   43% 11% 46% 100% 
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CONSUMO DE 
BEBIDA 

ALCOÓLICA 

CONSUMO DE 
TABACO 

PRÁTICA DE ATIVIDADE 
FÍSICA 
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T
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FREQ. 
ABSOLUTA 38 79 8 109 42 31 44 43 26 1 1 2 13 3 1 117 

% 32,48% 67,52% 6,84% 93,16% 35,90% 26,50% 37,61% 59,83% 22,22% 0,85% 0,85% 1,71% 11,11% 2,56% 0,85%   

M
U

L
H

E
R

E
S

 

FREQ. 
ABSOLUTA 20 55 5 70 33 16 26 43 17 1 1 1 8 3 1 75 

% 17,09% 47,01% 4,27% 59,83% 28,21% 13,68% 22,22% 36,75% 14,53% 0,85% 0,85% 0,85% 6,84% 2,56% 0,85%   

H
O

M
E

N
S

 

FREQ. 
ABSOLUTA 18 24 3 39 9 15 18 27 9 0 0 1 5 0 0 42 

% 15,38% 20,51% 2,56% 33,33% 7,69% 12,82% 15,38% 23,08% 7,69% 0,00% 0,00% 0,85% 4,27% 0,00% 0,00%   

 
Tabela 14. Frequência absoluta e relativa dos dados referentes ao estilo de vida e história de doença pregressa da população total e divido por 
gênero. 
Legenda: D.R: Doença reumática; H.A: Hipertensão arterial. 
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5.2  Distribuição do Índice de massa corpórea (IMC) e Circunferência 
abdominal (CA) 
 
 

 A tabela 15 demonstra a porcentagem de indivíduos em cada classificação de 

IMC e agrupados por gênero, considerando desnutrição, indivíduos com IMC ≤ 18, 

eutrofismo: IMC entre 18 e 25, sobrepeso: IMC ≥25 e ≤ 30 e obesidade: IMC ≥30. 

 Ao analisar a tabela percebe-se que mais da metade da população do estudo 

se encontra com o IMC ≥ 25, onde a somatória da frequência  de indivíduos com 

sobrepeso e obesos chega a 57% do grupo amostral. Observa-se também que a 

obesidade (IMC ≥ 30) é mais prevalente no sexo feminino (24%) em comparação 

com o grupo masculino (16,7%). Apenas 3 mulheres da pesquisa se encontravam 

com o IMC ≤ 18.   Apesar da diferença entre a prevalência de obesidade ter sido 

maior nas mulheres, esses dados não foram diferentes estatisticamente, com p = 

0,397.Foi realizado também a comparação a fim de verificar o valor de p entre os 

grupos feminino e masculino em relação ao IMC ≤25 ou IMC > 25. Não houve 

diferença significativa também nessa forma de agrupamento. 

  Na Tabela 16 observa-se a análise descritiva dos valores encontrados 

de IMC do grupo estudado. Os dados foram agrupados em IMC ≤25, entre 25 e 30 e  

≥30 e comparados entre  homens e mulheres considerando nível de significância 

≤0,05 pelo  teste de Mann-Whitney. É possível notar  que não houveram diferenças 

significativas entre os grupos feminino e masculino. A média dos valores de IMC  ≤ 

25 foi para ambos os sexos aproximadamente 21% com mínimo de 15,3 no grupo 

feminino e  18,37 no grupo masculino, já a média dos  valores no IMC entre 25 e 30 

foi de 26,92 na população total, mantendo-se médias similares nos dois grupos. O 

mesmo percebe-se na média de IMC   ≥ 30, aonde, em ambos os sexos a média foi 

de aproximadamente 33.  
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DESNUTRIÇÃO EUTROFISMO SOBREPESO OBESIDADE TOTAL 

POPULAÇÃO 
TOTAL FREQUENCIA 3 48 41 25 117 

 
FREQUENCIA % 2,56% 41,03% 35,04% 21,37% 100% 

MULHERES FREQUENCIA 3 30 24 18 75 

 
FREQUENCIA % 4,00% 40,00% 32,00% 24,00% 100% 

HOMENS FREQUENCIA 0 18 17 7 42 

 
FREQUENCIA % 0,00% 42,86% 40,48% 16,67% 100% 

p 0,397      

Tabela 15. Distribuição do índice de massa corpórea da população total da pesquisa e agrupado por 
gênero e comparação entre homens e mulheres.  
*Valores de p considerados significativos (p≤0,05) adotando-se intervalo de confiança de 95% obtidos 
com o teste de Mann-Whitney. 
 
 
 
 
 

 

  
IMC ≤25 IMC ≥25 E ≤30 IMC≥30 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

média 21,556471 26,920732 33,2892 

mediana 21,67 26,6 32,2 

desvio padrão 2,126869 1,428649 2,744039 

mínimo 15,3 25 30,04 

máximo 24,72 29,8 38,87 

MULHERES 

média 21,395152 26,855 33,466111 

mediana 21,67 26,39 32,55 

desvio padrão 2,160151 1,506167 2,729411 

mínimo 15,3 25 30,04 

máximo 24,6 29,8 38,87 

HOMENS 

média 21,852222 27,013529 32,834286 

mediana 21,55 26,9 32,14 

desvio padrão 2,092357 1,351272 2,945544 

mínimo 18,37 25 30,05 

máximo 24,72 29,35 38,09 

 p 0,715 0,573 0,534 
Tabela 16. Análise descritiva do IMC agrupados em ≤25, entre 25 e 30 e  ≥30 estudados na 
população total do estudo e sua comparação entre homens e mulheres. 
*Valores de p considerados significativos (p≤0,05) adotando-se intervalo de confiança de 95% obtidos 
com o teste de Mann-Whitney. 

 
 
 
  A tabela 17 expõe a frequência das classificações da circunferência 

abdominal na amostra total do estudo e também agrupados por gênero. Verificou-se 

que mais de 51% da amostra total do estudo possui circunferência abdominal 

considerada como risco aumentado ou muito aumentado  para doenças 
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cardiovasculares (CA ≥ 80 para mulheres e ≥ 94 para homens), representando mais 

de 58% das mulheres e mais de 38% do grupo masculino. 

 

 

  

SEM 
RISCO 

RISCO 
AUMENTADO 

RISCO MUITO 
AUMENTADO TOTAL 

POPULAÇÃO TOTAL FREQUENCIA 57 34 26 117 

 
FREQUENCIA % 48,72 29,06 22,22  

MULHERES FREQUENCIA 31 24 20 75 

 
FREQUENCIA % 41,33 32,00 26,67  

HOMENS FREQUENCIA 26 10 6 42 

 
FREQUENCIA % 61,90 23,81 14,29  

Tabela 17. Distribuição da classificação de Circunferência abdominal (Ca) quanto a risco para 
desenvolvimento de doença cardiovascular na população total da pesquisa e agrupados por gênero.  

 

  A fim de verificar se existe diferença significativa entre indivíduos com 

IMC ≤25  e  ≥25 em relação à CA e pressão arterial sistólica e diastólica separamos 

o grupo amostral em dois grupos (IMC ≤25  e  IMC≥25)  e a média dos valores 

desses parâmetros foram comparados por meio do teste de Mann-Whitney. Com 

nível de significância ≤0,05. Os resultados dessas comparações podem ser 

verificadas na tabela 18.  

  Pode-se verificar que houve diferença significativa entre os dois grupos 

em relação à circunferência abdominal (CA) e pressão arterial sistólica. Percebe-se 

que a média da medida de circunferência abdominal  foi mais de 15cm maior no 

grupo com IMC  ≥ 25 comparado ao outro grupo, fato  condizente com a composição 

corporal desse grupo. A Pressão arterial sistólica também está nitidamente 

aumentada no grupo com sobrepeso e obesidade. Realizou-se também a análise 

comparativa de CA, PAS e PAD entre em relação ao IMC  agrupados por gênero. 

Verificou-se que o fator gênero só apresentou diferença estatística em relação às 

medidas de CA, conforme pode-se observar na tabela 19. Contudo, vale salientar 

que essa diferença é esperada, uma vez que as medidas de CA masculinas são 

fisiologicamente maiores, inclusive os valores de risco são diferentes entre os 

gêneros  (CA ≥ 80 para mulheres e ≥ 94 para homens).  
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CA PAS PAD 

IMC <25 

Média 77,10 112,18 75,16 

Mediana 79 110 80 

Desvio Padrão 8,15 9,35 8,67 

Mínimo 58 90 60 

Máximo 94 140 100 

IMC  ≥ 25 

Média 94,17 121,42 82,39 

Mediana 93 120 80 

Desvio Padrão 11,281 11,034 10,058 

Mínimo 71 100 60 

Máximo 122 150 110 

 

p 0,000 0,000 1,00E-04 

Tabela 18. Comparação da CA, PAS e PAD entre os grupos com IMC ≤25  e  IMC >25 
Legenda:  
*Valores de p considerados significativos (p≤0,05) adotando-se intervalo de confiança de 95% obtidos 
com o teste de Mann-Whitney. 
CA: Circunferência abdominal. PAS: Pressão arterial sistólica. PAD: Pressão arterial diastólica. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CA PAS PAD 

 

FEMININO 

Média 84,486 116,573 78,706 

 

Mediana 83 120 80 

Desvio Padrão 13,610 11,237 10,056 

Mínimo 58 90 60 

Máximo 119 150 110 

MASCULINO 

Média 90,73 118,857 80,190 

Mediana 90 120 80 

Desvio Padrão 11,287 11,323 10,243 

Mínimo 69 100 60 

Máximo 122 150 100 

  p 0,013* 0,295 0,448 

 

FEMININO 

Média 73,913 110,913 74,347 

IM
C

 <
2
5

 

Mediana 75 110 75 

Desvio Padrão 7,85 9,26 8,02 

Mínimo 58 90 60 

Máximo 86 125 90 

MASCULINO 

Média 82,3888 114,444 76,667 

Mediana 80 120 80 

Desvio Padrão 7,171 10,416 9,701 

Mínimo 69 100 60 

Máximo 94 140 100 

  p 0,001* 0,258 0,407 
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FEMININO 

Média 89,163 119,076 80,634 

IM
C

  
≥
 2

5
 

Mediana 87 120 80 

Desvio Padrão 13,0187 11,194 10,326 

Mínimo 67 100 60 

Máximo 119 150 110 

MASCULINO 

Média 97 122,166 82,833 

Mediana 95 120 80 

Desvio Padrão 9,67 11,03 10,02 

Mínimo 81 100 60 

 Máximo 122 150 100 

 
 

p 0,010* 0,264 0,386 

Tabela 19. Comparação da CA, PAS e PAD entre os grupos com IMC ≤25  e  IMC >25 
agrupados por gênero. 
Legenda: *Valores de p considerados significativos (p≤0,05) adotando-se intervalo de confiança 
de 95% obtidos com o teste de Mann-Whitney. 
CA: Circunferência abdominal. PAS: Pressão arterial sistólica. PAD: Pressão arterial diastólica. 
 

5.3  Padronização da Técnica de RFLP-PCR para genotipagem do gene da 

Resistina 

A padronização do protocolo de RFLP-PCR consistiu em determinar os 

melhores parâmetros de amplificação do gene RETN variando-se a  concentração 

de MgCl2 (1, 2 e 4 mM) e de DNA genômico (10 e 100ng/reação). Para padronização 

da melhor concentração de MgCl2, as concentrações de primers 0.5μM; dNTPs, 0.2 

mM, Taq. Polimerase 2U/reação; e 10ng de DNA  foram mantidas constantes em um 

volume final de reação de 25μL (Figura 5) . A concentração de Mg mais adequada  

utilizando 10 ng DNA mostrou ser 2 mM, no entanto bandas de peso molecular 

maiores que a esperada também foram amplificadas apesar da banda principal de 

533 pb ser a principal. 
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Figura 5. Gel de agarose mostrando os produtos de  amplificação da região do SNP-420 do gene 
RETN. 5 amostras de DNA genômico foram amplificadas em três tubos de reação cada uma 
contendo 10ng de DNA e três diferentes de MgCl2 (1, 2 e 4mM). PM-padrão de peso molecular. 
Fragmento esperado 533 pb. 
 

 

 Portanto, realizamos a reação de PCR com uma concentração inicial de DNA 

genômico de 100 ng e nesse caso a concentração de Mg 1mM na reação mostrou a 

mais adequada e mais específica (Figura 6). 

 

 

 

Figura 6.  Gel de agarose 2% mostrando os produtos de  amplificação da região do SNP-420 do gene 
RETN.. 5 amostras de DNA genômico foram amplificadas em três tubos de reação cada uma 
contendo 100 ng de DNA e três diferentes de MgCl2 (1, 2 e 4mM). PM-padrão de peso molecular. 
Fragmento esperado 533 pb. 
 

 

A reação de digestão enzimática dos fragmentos amplificados da PCR 

contendo 100ng de DNA genômico e  1mM de MgCl2 foi realizada por três horas a 

37ºC com 2U da enzima Bbs I (isosquizômero de Bpi I) (Figura 7). A referida enzima 

é isolada a partir de Bacillus laterosporus e gera um corte de extremidades coesivas 

ou cohesive ends (Sítio de reconhecimento 5’...GAAGAC(N)2
▼...3’, 

533 pb 
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3’...CTTCTG(N6)▲...5’). A amostra 3 demonstra presença de sítio de restrição no 

fragmento compatível para indivíduo heterozigoto  para este SNP. 

 

 

 

Figura 7. Perfil de bandas obtidas após digestão dos produtos de PCR (fragmento do gene RETN 
contendo a região do SNP -420) com a enzima de Restrição Bbs I . Amostras digeridas (d) e não-
digeridas (n). A amostra não digerida utilizada para comparação foi o produto da PCR da reação 
padronizada com 100ng de DNA molde e 2mM de MgCl2 (obs. A amostra 4 digerida foi omitida neste 
gel devido a perda do material . Bandas de 330 e 203 pb produtos de digestão.  
 

  

 

5.4  Grupo amostral para genotipagem 

 

 

  Para genotipagem do gene RETN o DNA extraído dos voluntários da 

pesquisa foram primeiramente avaliados quanto a pureza e integridade por 

espectrofotometria e eletroforese em gel de agarose. A figura 8 mostra um gel 

representativo da análise do DNA genômico extraído  de um grupo de amostras. A 

visualização do gel sob luz UV foi fotografada e analisada. Somente as amostras 

que mantiveram sua integridade com banda nítida e sem degradação de DNA foram 

selecionadas para o processo de PCR-FRLP.  

 

 

 

 

 

330pb → 
 
203pb → 

533pb 
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Figura 8. Visualização sobre  luz UV de eletroforese com gel de Agarose 1,5%. Verificação de 
presença e integridade das amostras de DNA extraídas com protocolo de Bartlet (2002) 
modificado. 
 
 

  Todas as amostras que não tiveram sucesso em sua extração foram 

descartadas da pesquisa. Realizou-se a técnica de PCR em 92 amostras. Todos os 

produtos de PCR foram levados à eletroforese e em seguida visualizados sob luz 

UV. A figura 9 demonstra a visualização do produto de PCR de algumas amostras. É 

possível verificar  que todas elas apresentam o tamanho esperado de 

aproximadamente 532pb.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Visualização sobre  luz UV de eletroforese com gel de Agarose 1,5%. Verificação de 
presença e integridade dos produtos de PCR  utilizando-se substoques de primers novos e 
dNTP’s. 
 

  Todos os produtos de PCR correspondente ao fragmento do gene 

RETN foram digeridos com a enzima de restrição Bbs1.  De acordo com a ação 

  83c    84c   85c    86c    87c    90c    91c   94c    95c    96c  97c   101c  102c  103c  104c 105c  111c 115c  

10.000pb 

 

 

 
 
 

500 pb 

     LADDER CN    6   17    20    25    34   46   48   49   54c  55c  57d  58c  60  61d  64c 65d 68c 69d 75  77  78c  82 

 

 

 
 
 

 

                                             

                                                  532 pb 
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enzimática da Bbs1, as clivagens foram feitas onde estava presente o  nucleotídeo C 

correspondente ao alelo selvagem do polimorfismo SNP-420 C>G como mostrado 

no esquema da tabela 20: 

 

  Fragmentos obtidos pós digestão com BbsI    CC  CG  GG  

Quantidade  2 3 1 

TAMANHO(s) (pb) 
I- 329 pb 
II- 206 pb 

 

I- 535 pb 
II- 329 pb 
III- 206 pb 

I – 535 pb 

Tabela 20. Representação dos fragmentos gerados de acordo com o modelo genômico de 
cada amostra do polimorfismo RETN -420 C<G digericos com a enzima de Restrição Bbs1. 

 

  A Figura 10 exemplifica os genótipos identificados com base no perfil 

de bandas obtidos após a PCR e digestão com a enzima de restrição Bbs1 em 

um grupo de amostras representativo da população analisada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Visualização sobre  luz UV de eletroforese com gel de Agarose 1,5%. Verificação da 
ação da enzima BbsI sobre o produto de PCR para a verificação de polimorfismo no gene 
RETN – 420.  

     LADDER      6      10        13          17       19         22         56ª         113          114  

      LADDER    60     61d     64c     65d       68c      69d        75         77c       78c        82    
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 Todos os voluntários da pesquisa cuja técnica de PCR-FRLP para  

identificação do polimorfismo RETN -420 C<G  foi bem sucedida foram novamente 

abordados e foi a eles entregue a solicitação de exame laboratorial de perfil lipídico 

e glicemia de jejum. 72 participantes aceitaram realizar o exame, constituindo-se a 

amostra final do estudo, o qual foram feitas as correlações entre os genótipos e 

alelos encontrados com os dados antropométricos e clínicos. 

 Verificou-se que o genótipo mais frequente foi o heterozigoto C/G, 

correspondendo a  51,4% do total, seguido do homozigoto variante contendo o SNP 

em ambos os alelos G/G (29%) e por fim, homozigoto selvagem C/C (19%), 

conforme mostra a tabela 21. 

 
 

Genótipo Frequência % 

C/C 14 19,4% 

C/G 37 51,4% 

G/G 21 29,1% 

Total 72 
 Tabela 21. Frequência do modelo genômico encontrado na amostra do estudo. 

 
 

 
5.5 Frequência e associação dos alelos e genótipos -420 C<G RETN com as 
variáveis antropométricas. 
 
 
 
 A fim de comparar a frequência genotípica nos diferentes grupos de 

classificações antropométricas, os genótipos foram agrupados de modo a 

constituírem-se em três modelos de relação entre os alelos:  dominância, onde um 

dos alelos impede a expressão do outro;e nesse caso tanto o homozigoto e 

heterozigoto expressam o gene,  codominância, onde os dois alelos são expressos 

de forma independente e recessividade, onde um dos alelos só é expresso se 

estiver em homozigose . Para todos eles foi analisado se havia diferença significativa 

entre a presença ou ausência do polimorfismo e o fenótipo obeso e se o alelo 

considerado de risco (G) estaria influenciando no fenótipo.  
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Dessa forma, todas as comparações e associações realizadas foram feitas com os 

alelos (C ou G); no modelo codominante (C/C; C/G; G/G); no modelo recessivo (C/C 

+ C/G; G/G) e no modelo dominante (C/C; C/G + G/G). 

 As tabelas 22 e 23 representam as frequências alélicas, genotípicas e 

comparações feitas por meio do teste de X² em relação ao gênero e cor/raça 

respectivamente, com nível de significância de p ≤ 0,05 e intervalo de confiança de 

95%. Analisando-se as tabelas foi possível observar que não houve diferença 

estatística entre o polimorfismo estudado e o variável gênero e cor/raça.  

 

 

 

   FEMININO  MASCULINO 

   FA FR    FA FR X² P 

 

 
A

L
E

L
O

S
 C 49 49%    16 36,4%   

 G 51 51%    28 63,6%   

 TOTAL 100     44  0,385 0,535 

M
O
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N
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G
E

N
Ó

T
IP

O
S

 

C/C 11 22,00%    3 13,64%   
C/G 27 54,00%    10 45,45%   
G/G 12 24,00%    9 40,91%   

TOTAL 50     22  2,264 0,322 

M
O
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E
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O
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E
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E
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O

 

  

G
E

N
Ó

T
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O
S

 

 
C/C + C/G 

38 76,00%    13 59,09%   

G/G 12 24,00%    9 40,91%   

TOTAL 50     22  1,375 0,241 

M
O
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E

L
O
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O
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E

 

  

G
E

N
Ó

T
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O
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C/C 

11 22,00%    3 13,64%   

C/G + G/G 39 78,00%    19 86,36%   

TOTAL 50     22  0,253 0,615 

Tabela 22.  Comparação das frequências dos alelos e genótipos do polimorfismo -420 C>G RETN 
em relação ao gênero segundo os três modelos de dominância. 
Legenda: FA - Frequência Absoluta; FR - Frequência Relativa. 
* Valores de p significativos (p ≤ 0,05) adotando-se intervalo de confiança de 95%. 
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   BRANCA             NEGRA    PARDA  

   FA FR   FA FR   FA FR X² P 

 

  

A
L

E
L
O

S
  

C 29 50,00%   7 43,75%   29 41,43%   
 G 29 50,00%   9 56,25%   41 58,57%   

 

TOTAL 58    16    70  0,321 0,852 

M
O

D
E

L
O

 

C
O
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O
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E

 

 

G
E

N
Ó

T
IP

O
S

  
C/C 7 24,14%   1 12,50%   6 17,14%   
C/G 15 51,72%   5 62,50%   17 48,57%   
G/G 7 24,14%   2 25,00%   12 34,29%   

TOTAL 29    8    35  1,483 0,830 

M
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O
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O
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E

N
Ó

T
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O
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C/C + C/G 22 75,86%   6 75,00%   23 65,71%   

G/G 7 24,14%   2 25,00%   12 34,29%   

TOTAL 29    8    35  0,866 0,649 

M
O

D
E

L
O

 

D
O

M
IN

A
N

T
E
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E

N
Ó

T
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O
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C/C 7 24,14%   1 12,50%   6 17,14%   

C/G + G/G 22 75,86%   7 87,50%   29 82,86%   

TOTAL 29    8    35  0,773 0,680 

Tabela 23. Comparação das frequências dos alelos e genótipos do polimorfismo -420 C>G RETN em 
relação a cor/raça segundo os três modelos de dominância. 
Legenda: FA - Frequência Absoluta; FR - Frequência Relativa. 
* Valores de p significativos (p ≤ 0,05)  adotando-se intervalo de confiança de 95%. 

 

 Nas tabelas 24, 25, 26 e 27 encontram-se as frequências alélicas e 

genotípicas do polimorfismo em função do IMC e CA, onde observa-se também o 

valor de X² e p encontrado, referindo-se a probabilidade de contingência construídas 

para comparar as frequências entre os grupos. 

 Vale salientar que na tabela 24, onde se encontra a variável IMC, a população 

amostral foi divida em dois grupos: indivíduos com IMC ≤ 25 kg/cm²  e indivíduos 

com IMC > 25  kg/cm²  (grupo de sobrepesos e obesos).  Na tabela 25 analisou-se 

também a variável IMC agrupados por gênero. 

 Já na tabela 26, onde se encontra a associação dos modelos genômicos em 

função da CA, a população amostral foi dividida de acordo com a classificação de 

CA para risco cardiovascular:  Sem risco (mulheres: <80 cm de circunferência e 

homens: <94 cm); risco aumentado (mulheres: ≥ 80 cm cm de circunferência e 

homens: ≥ 94 cm) e risco muito aumentado (mulheres: ≥ 88cm cm de circunferência 

e homens: ≥ 102 cm).  Na tabela 27, analisou-se a variável CA agrupados por 

gênero. 
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   IMC ≤ 25 IMC > 25   

   FA FR FA FR X² P OR 

 

   A
L

E
L

O
S

  
C 29 41,43% 36 48,65%    

 G 41 58,57% 38 51,35%    

 

TOTAL 70  74  0,073 0,788 1,33 

M
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O
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  G

E
N

Ó
T
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O

S
 

 
C/C 4 11,43% 10 27,03%    
C/G 21 60,00% 16 43,24%    
G/G 10 28,57% 11 29,73%    

TOTAL 35 11,43% 37 27,03% 3,2417 0,1977 - 

M
O

D
E

L
O
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E

C
E

S
S
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O

 
  G

E
N

Ó
T

IP
O

S
  

C/C + C/G 25 71,43% 26 70,27%    
G/G 10 28,57% 11 29,73%    

 
     TOTAL 35  37  6,02E-31 1,000 0,94 

M
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O

 

D
O
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A
N
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  G

E
N

Ó
T
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O

S
 

 
C/C 4 11,43% 10 27,03%    

C/G + G/G 31 88,57% 27 72,97%    

TOTAL 35  37  1,887 0,170 2,87 

Tabela 24. Comparação das frequências dos alelos e genótipos do polimorfismo -420 C>G RETN em 
relação ao Índice de massa corpórea -  IMC segundo os três modelos de dominância. Legenda: FA - 
Frequência Absoluta; FR - Frequência Relativa; OR- Odds Ratio. 
* Valores de p significativos (p ≤ 0,05)  adotando-se intervalo de confiança de 95%. 
 
 
 
 
  IMC ≤ 25 IMC > 25  

  FA FR FA FR X² P 

F
E

M
IN

IN
O

 

  G
E

N
Ó

T
IP

O
S

 

 
C/C 3 13,04% 8 29,63%   
C/G 13 56,52% 14 51,85%   
G/G 7 30,43 5 18,56%   

TOTAL 23  27  2,33 0,310 

M
A

S
C

U
L
IN

O
 

  G
E

N
Ó

T
IP

O
S

 

 
C/C 1 8,33% 2 20%   
C/G 8 66,67% 2 20%   
G/G 3 25% 6 60%   

TOTAL 12  10  4,79 0,009 

Tabela 25. Comparação das frequências dos alelos e genótipos do polimorfismo -420 C>G RETN em 
relação ao Índice de massa corpórea -  IMC agrupados por gênero.  
Legenda: FA - Frequência Absoluta; FR - Frequência Relativa. 
* Valores de p significativos (p ≤ 0,05)  adotando-se intervalo de confiança de 95%. 
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 Através da análise da tabela 24 verificou-se que não houve diferença 

significativa entre os grupos em relação ao IMC em nenhum dos modelos de 

genótipos, permitindo considerar que o polimorfismo RETN -420 C<G não interfere 

no fator IMC isoladamente, A razão Odds Ratio para o alelo C foi de 1,33, 

demonstrando que o alelo C tem probabilidade de desenvolver a obesidade pouco 

maior que o alelo G. Contudo, ao se analisar  o OR no modelo dominante, verificou-

se que o genótipo homozigoto CC tem quase 3 vezes a mais de chance em 

desenvolver a obesidade. Contudo, na tabela 25, não houve diferença estatística 

entre a frequência genotípica em função do gênero em nenhum dos grupos (IMC ≤ 

25 kg/cm²  IMC > 25  kg/cm²). 

 

 

   SEM RISCO 
RISCO 
AUMENTADO 

RISCO MUITO  
AUMENTADO  

   FA FR   FA FR   FA FR X² p OR 

 

A
L

E
L
O

S
 

 
C 32 

43,24
%   15 35,71%   18 64,29%    

 G 42 
56,76
%   27 64,29%   10 35,71%    

 

TOTAL 74    42    28  1,996 0,369 1.17 

M
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E

 

G
E

N
Ó

T
IP

O
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C/C 5 

13,51
%   2 9,52%   7 50,00%    

C/G 22 
59,46
%   11 52,38%   4 28,57%    

G/G 10 
27,03
%   8 38,10%   3 21,43%    

TOTAL 37    21    14  
11,26
5 0,024  
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C/C + 
C/G 27 

72,97
%   13 61,90%   11 78,57%    

G/G 10 
27,03
%   8 38,10%   3 21,43%    

TOTAL 37    21    14  1,298 0,523 0.80 
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O
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C/C 5 

13,51
%   2 9,52%   7 50,00%    

C/G + 
G/G 32 

86,49
%   19 90,48%   7 50,00%    

TOTAL 37    21    14  
10,49
5 0,005 1,60 

Tabela 26. Comparação das frequências dos alelos e genótipos do polimorfismo -420 C>G 
RETN em relação a Circunferência Abdominal (C.A) segundo os três modelos de dominância. 
Legenda: FA - Frequência Absoluta; FR - Frequência Relativa; OR- Odds Ratio. 
* Valores de p significativos (p ≤ 0,05) adotando-se intervalo de confiança de 95%. 
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 GENÓTIPOS MÉDIA CA IMC 

FEMININO 

C/C 97,68 29,03 
C/G 82,59 25,39 

G/G 80,16 24,86 

MASCULINO 

C/C 87,66 25,09 

C/G 87 24,11 
G/G 94 25,73 

p = 0,0035*   

Tabela 27.  Correlação entre as médias de CA e IMC em relação aos genótipos do 
polimorfismo -420 C>G RETN agrupado por gênero.  
* Valores de p significativos (p ≤ 0,05) adotando-se intervalo de confiança de 95%. 

 
 

  Na tabela 26 observou que o genótipo selvagem C/C foi mais 

frequente na população de risco aumentado, cuja circunferência abdominal é maior 

que 102cm no homem e 88cm na mulher, quando comparado aos demais grupos. A 

diferença estatisticamente significante foi percebida tanto no modelo codominante 

(p=0,02) quanto no modelo dominante (p = 0,005), sugerindo que o alelo selvagem 

C do polimorfismo -420 C<G para o gene da resistina pode influenciar no aumento 

de gordura abdominal, e consequentemente nos valores de circunferência 

abdominal independente do sexo. Percebe-se que a frequência do genótipo C/C foi 

de 50% na população com risco muito aumentado (88cm para mulheres e 104cm 

para homens). 

 Já quando correlacionado os valores das médias de CA e IMC em função dos 

genótipos agrupados por gênero, houve diferença significativa ente os valores em 

centímetros da circunferência abdominal e IMC (p = 0,0035), demonstrando que o 

genótipo C/C está relacionado com valores médios aumentados de CA e IMC na 

população feminina (Tabela 27). 

 
 

5.6 Correlação entre os dados clínicos e laboratoriais e os alelos e genótipos 
RETN -420C<G  

  As tabelas a seguir (28 e 29) representam a frequência dos alelos e 

modelos genômicos do polimorfismo em estudo e as variáveis pressão arterial (PA) 
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e Glicemia de jejum respectivamente. Para cada uma das variáveis dividiu-se o 

tamanho amostral em dois grupos: normotenso (PAS < 140x90mmHg)  e hipertenso 

(PAS ≥ 140x90) na variável PA e  normoglicêmico (<100mg/dl) e Hiperglicêmico 

(≥100 mg/dl). Não houveram diferenças significativas em nenhuma das variáveis 

com relação aos alelos ou modelos genômicos do polimorfismo RETN -420 C<G. 

 

   NORMOTENSO   HIPERTENSO 

   FA FR    FA FR X² p 

  
 
 

ALELOS 

 
C 56 45,92%    9 54,55%   

 G 72 54,08%    7 45,45%    

TOTAL 128     16  0,051 0,822 
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GENÓTIPOS 

 
C/C 11 17,19%    3 37,50%   
C/G 34 53,13%    3 37,50%   
G/G 19 29,69%    2 25,00%   

TOTAL 64     8  1,900 0,387 
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GENÓTIPOS 

 
C/C + C/G 45 70,31%    6 75,00%   
G/G 19 29,69%    2 25,00%   

TOTAL 64     8  
1,178 
 

1,000 
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GENÓTIPOS 

 
C/C 11 17,19%    3 37,50%   
C/G + 
G/G 53 82,81%    5 62,50%   

TOTAL 64     8  0,801 0,371 

Tabela 28. Comparação das frequências dos alelos e genótipos do polimorfismo -420 C>G 
RETN em relação à classificação de pressão arterial (PA) segundo os três modelos de 
dominância. Legenda: FA - Frequência Absoluta; FR - Frequência Relativa. 
* Valores de p significativos (p ≤ 0,05)  adotando-se intervalo de confiança de 95%. 
 
 
 

   NORMOGLICÊMICO  HIPERGLICÊMICO 

   FA FR    FA FR X² p 

  
 
ALELOS 

C 56 45,45%    9 60,00%   
 G 74 54,55%    5 40,00%   

 TOTAL 130     14  0,298 0,585 
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GENÓTIPOS 

C/C 11 16,92%    3 42,86%   
C/G 34 52,31%    3 42,86%   
G/G 20 30,77%    1 14,29%   

TOTAL 65     7  2,884 0,236 
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GENÓTIPOS 

C/C + C/G 45 69,23%    6 85,71%   
G/G 20 30,77%    1 14,29%   

TOTAL 65     7  0,225 0,635 
M
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GENÓTIPOS 

C/C 11 16,92%    3 42,86%   
C/G + G/G 54 83,08%    4 57,14%   

TOTAL 65     7  1,310 0,252 

Tabela 29.  Comparação das frequências dos alelos e genótipos do polimorfismo -420 C>G 
RETN em relação à classificação glicêmica segundo os três modelos de dominância. 
Legenda: FA - Frequência Absoluta; FR - Frequência Relativa. 
* Valores de p significativos (p ≤ 0,05) adotando-se intervalo de confiança de 95%. 
 
 

  As tabelas a seguir utilizam a análise e variância utilizando um modelo 

linear geral - MANOVA, com nível de significância de p ≤ 0,05 e intervalo de 

confiança de 95%. Nesta análise foram associadas tanto os modelos 

genômicos e alelos com o perfil lipídico do grupo amostral independentemente 

(Tabela 30) quanto os modelos genômicos e o perfil lipídicos nos 

agrupamentos quanto à variável CA e IMC (Tabela 31 e 32). 

 

   CT LDL HDL TG 

 
ALELOS 

C 178,39 99,55 59,01 121,86 
 G 180,80 98,37 63,41 113,28 

 

p 0,729    

M
O

D
E

L
O

 

C
O

D
O

M
IN

A
N

T

E
   

GENÓTIPOS 

C/C 181,07 106,29 50,19 144,55 
C/G 177,38 97,00 62,35 113,28 
G/G 186,84 100,78 65,28 113,29 

p  0,415    
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GENÓTIPOS 

C/C + C/G 178,39 99,55 59,01 121,86 
G/G 186,84 100,78 65,28 113,29 

p  0,607    
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L
O

 

D
O

M
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A
N

T
E

 

 
GENÓTIPOS 

C/C 181,07 106,29 50,19 144,55 
C/G + G/G 180,80 98,37 63,41 113,28 

p  0,131    

Tabela 30 . Correlação entre as médias do perfil lipídico com os alelos e genótipos do 
polimorfismo -420 C>G RETN. 
* Valores de p significativos (p ≤ 0,05)  adotando-se intervalo de confiança de 95%. 
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   SEM RISCO RISCO AUMENTADO RISCO MUITO AUMENTADO 

   CT LDL HDL TG CT LDL HDL TG CT LDL HDL TG 

 

 A
L

E
L

O
S

  
C 155,64 81,53 64,04 90,43 206,29 120,58 57,16 133,74 

201,2
7 118,92 48,85 184,99 

 G 159,62 80,57 67,62 85,67 213,4 123,6 61,77 138,50 189 111,12 48,65 171,08 

 p 0,881            

M
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E

 

 G
E

N
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O
S

 

 
C/C 150,58 80,91 51,99 112,3 201,45 133,78 46,03 106,55 

197,0
2 116,56 50,1 178,42 

C/G 156,79 81,68 66,78 85,45 207,17 118,18 59,19 138,69 208,7 123,05 46,67 196,47 
G/G 165,86 78,14 69,45 86,15 222,11 131,17 65,32 138,25 208,7 123,05 46,67 196,47 
 
 
p  0,314            

M
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 G
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C/C + C/G 155,64 81,53 64,04 90,43 206,29 120,58 57,16 133,74 

201,2
7 118,92 48,85 184,99 

G/G 165,8 78,14 69,45 86,15 222,11 131,17 65,32 138,25 
162,7
3 95,21 51,3 137,23 

 
 
 
p  0,585            
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E
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Ó
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O
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C/C 150,58 80,91 51,99 112,3 201,45 133,78 46,03 106,55 

197,0
2 116,56 50,1 178,42 

C/G + G/G 159,62 80,57 67,62 85,67 213,46 123,65 61,77 138,50 189 111,12 48,65 171,08 
 
 
p  0,088            

Tabela 31. Correlação entre as médias do perfil lipídico com os alelos e genótipos do polimorfismo -420 C>G RETN em relação a classificação da 
Circunferência Abdominal (C.A). 
* Valores de p significativos (p ≤ 0,05)  adotando-se intervalo de confiança de 95%. 
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Tabela 32. Correlação entre as médias do perfil lipídico com os alelos e genótipos do polimorfismo -420 C>G RETN em relação a classificação do 
Índice de massa corpórea (IMC). 
* Valores de p significativos (p ≤ 0,05) adotando-se intervalo de confiança de 95%. 
 

 

 

 IMC ≤ 25 IMC >25 

 

 

 CT LDL HDL TG CT LDL HDL TG 

 

 

A
L

E
L

O
S

  
C 159,08 84,44 62,38 100,63 196,96 114,08 55,77 142,28 

 G 164,07 84,36 65,92 96,68 200,01 114,46 60,54 132,35 

 
P 0,728        
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G
E

N
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C/C 155,17 89,02 52,53 86,22 191,43 113,19 49,26 167,89 
C/G 159,83 83,57 64,26 103,37 200,41 114,63 59,84 126,28 
G/G 172,99 86,00 69,39 82,64 199,43 114,21 61,55 141,16 

P 0,391        
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C/C + C/G 159,08 84,44 62,38 100,63 196,96 114,08 55,77 142,28 

G/G 172,99 86,006 69,396 82,64 199,43 114,21 61,55 141,16 

P 0,613        

p IMC 0,001        
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G
E

N
Ó
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O
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C/C 155,17 89,02 52,53 86,22 191,43 113,19 49,26 167,89 

C/G + G/G 164,07 84,36 65,92 96,68 200,01 114,46 60,54 132,35 

P 0,121        

p IMC 0,001        
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 A partir da análise de associação multivariada foi possível verificar que 

não houve diferença estatística significante entre os alelos e modelos genômicos 

do  polimorfismo em estudo e o perfil lipídico do grupo amostral. Da mesma 

forma, não encontrou-se diferença significativa quando comparando-se entre os 

grupos divididos em função da classificação de circunferência abdominal (CA). 

 Já quando se analisado a associação entre o polimorfismo, IMC e o perfil 

lipídico, apesar de não ter ocorrido diferença significativa em relação ao genótipo 

e o perfil lipídico nos dois grupos (IMC ≤ 25 e IMC >25), houve diferença 

significativa em relação ao IMC e o perfil lipídico, indicando que  o  índice de 

massa corpórea influencia o perfil lipídico mas não está associado ao 

polimorfismo.  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

  

6.1 Discussão dos principais dados antropométricos 

 

 

 Em relação ao IMC encontrado neste estudo, foi possível observar que 

mais da metade da população encontra com o IMC ≥ 25, onde a somatória das 

médias de indivíduos com sobrepeso e obesidade chega a 57% (40,48% 

sobrepeso e 16,67% com obesidade). 

 Esse fato corrobora com os dados epidemiológicos o IBGE (2010) onde 

aponta que 50% dos  indivíduos adultos  do país  apresentam sobrepeso  e  

obesidade,  ou seja, IMC  igual  ou maior  do que 25 Kg/m², 

não havendo diferença substancial entre  homens  e  mulheres. 

 Os achados deste estudo também são similares à prevalência da 

obesidade (IMC ≥ 30) na população brasileira (IBGE 2010). Em nosso estudo, 

verificou-se que a obesidade é mais prevalente no sexo feminino (24%) em 

comparação com o grupo masculino (16,7). De acordo com o IBGE, em 2010, 

a obesidade já  afetava  12,5%  dos  homens  e  16,9%  das  mulheres do país 

em 2009.  

 Os achados deste estudo também vão ao encontro dos achados do 

SISVAN - Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (2017), no qual dispõe 

que  no município de Jataí - GO cerca de 27.53% da população encontra-se com 

peso adequado (eutrófico),  34.33% estão com sobrepeso e 36,62 já se 

encontram com obesidade. Como pode-se perceber, os dados desta pesquisa 

evidenciaram valores menores de indivíduos com obesidade, mas são similares 

em relação à categoria sobrepeso.  O Relatório do Estado Nutricional dos 

indivíduos acompanhados por período e fase do ciclo da vida disponibilizado 
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pelo SISVAN apresenta também dados referentes ao estado de Goiás, Região 

Centro-Oeste e nacionais.  

 Em pesquisa realizada com população afrodescendente do sudeste 

brasileiro (ANGELI, 2008), onde verificou-se a susceptibilidade genética e 

prática de atividade física associada à obesidade nesta população, observou-se 

que o sobrepeso e a obesidade atingem toda população mas estão em maior 

frequência na população feminina, aonde 17,5 % das mulheres estudadas na 

referida pesquisa eram obesas, ao passo que apenas 2,7% dos homens. Ainda 

segundo este estudo, uma das explicações viáveis para esse achado é o grau 

de atividade física realizado entre homens e mulheres. Esse dado não pôde ser 

comprovado neste estudo, uma vez a prática de atividade física foi bastante 

similar em ambos os sexos, onde mais de 37% relataram que praticavam mais 

de 150 minutos por semana, sendo que 22,22% do sexo feminino e  15,38% do 

sexo masculino.  

 Já em relação à circunferência abdominal, mais de 51% da amostra total 

do estudo possui circunferência abdominal considerada como risco aumentado 

ou muito aumentado (Ca ≥ 80 para mulheres e ≥ 94 para homens). Entre as 

mulheres, mais 58% estão incluídas no grupo de risco, o passo que, dentre o 

grupo dos homens, 38% apresenta risco devido à circunferência abdominal.  

 Esses dados corroboram com estudos realizados no Brasil, onde 

verificou-se a prevalência da obesidade abdominal em adultos do Estado da 

Bahia. Nesta pesquisa, a prevalência de obesidade abdominal (com 

circunferência maior que 80 cm para mulheres e 94 cm para homens) foi de 

51,9%, sendo maior no sexo feminino (62,1%), do que nos homens (32,9%). (DE 

OLIVEIRA 2015). Outra pesquisa brasileira também encontrou dados similares a 

esta pesquisa, aonde, com o objetivo de estimar a prevalência de obesidade 

adultos do Estado de Pernambuco, Brasil, a prevalência de obesidade 

abdominal encontrada foi de 27,1% no sexo masculino e 69,9%  no feminino 

(PINHO 2013). Os estudos indicam que as principais associações com o 

aumento da circunferência abdominal é o consumo de bebidas alcoólicas, maior 

idade e, para as mulheres, gestação antes dos 18 anos. 

   Nestes estudos, foi constatado também associação entre adiposidade 

abdominal e hipertensão arterial sistêmica, em ambos os sexos.  (PINHO 2013; 

DE OLIVEIRA 2015), o que também foi encontrado na presente pesquisa, onde 
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pode-se verificar que houve diferença significativa entre os grupos de IMC (IMC 

≤ 25 e IMC ≥ 2)  em relação à circunferência abdominal (CA) e pressão arterial 

sistólica. Percebe-se que a média da medida de circunferência abdominal  foi 

mais de 15cm maior no grupo com IMC  ≥ 25 comparado ao outro grupo, fato  

condizente com a composição corporal desse grupo. A Pressão arterial sistólica 

também está nitidamente aumentada no grupo com sobrepeso e obesidade, 

evidenciando a associação entre circunferência abdominal, índice de massa 

corpórea e pressão arterial.  

 Outros estudos foram feitos com o intuito de evidenciar associação entre 

circunferência abdominal, índice de massa corporal e hipertensão arterial em 

diversas populações (HASSELMANN 2008, LIMA 2014, JANSSEN et al. 2002; 

VIKRAM 2003; RIBEIRO FILHO 2006).  Em todas as pesquisas há correlação 

positiva entre circunferência abdominal e aumento da pressão arterial, mesmo 

na população eutrófica (HASSELMANN 2008; JANSSEN et al 2002; VIKRAM et 

al. 2003). Esses dados podem ser explicados pelo papel da distribuição da 

adiposidade corporal, onde estudos têm sugerido que a adiposidade abdominal 

é um elemento central e ativo, influenciando a resistência insulínica e, 

conseqüentemente, a síndrome metabólica e o risco cardiovascular (JANSSEN 

et al 2002; PEIXOTO et al. 2006; PISCHON et al. 2008). 

 

 

6.2  Discussão da análise genômica do polimorfismo RETN -420 C<G 

 

 

 Neste estudo, após a genotipagem do grupo amostral, composto por 72 

indivíduos de ambos os sexos, verificou-se que a frequência alélica (C = 46,79 e 

G = 53,21) é semelhante ao descrita para afro-americanos, conforme dados do 

NCBI - HapMap (c = 53,8% e g = 46,2%). Já em relação ao modelo genotípico, o 

mais encontrado foi o modelo heterozigoto C/G, em mais de 50% da amostra, 

seguido do modelo homozigoto variante G/G (29%) e por fim, homozigoto 

selvagem C/C (19%), cujo valores contrastam com os achados de Angeli (2008), 

onde o genótipo G/G teve frequência  consideravelmente menor (12,1%) 

comparado com este estudo, ao passo que o genótipo C/C foi menor do que o 



 

76 

 

encontrado nesta pesquisa (42,3%). Os valores do modelo heterozigoto foi 

similar entre ambos os estudos. 

 Em relação ao IMC, os achados deste estudo não encontrou diferença 

significativa entre os grupos (IMC ≤ 25 e IMC ≥ 2) em nenhum dos modelos de 

genótipos, permitindo considerar que o polimorfismo RETN -420 C<G não 

interfere no fator índice de massa corporal isoladamente. O resultado da 

presente pesquisa corrobora com meta-análise de Zhu et. al (2016)  realizada na 

china por um grupo de pesquisadores em 2016, cujo objetivo foi verificar a 

relação do polimorfismo  -420 C<G  com a obesidade em diversos estudos até o 

ano de 2013, no qual através da análise de 10 estudos de caso-controle, não 

houve associação entre o polimorfismo RETN-420 C<G e a obesidade, tanto no 

modelo alélico, codominante, dominante ou recessivo. Beckers et al. (2008) 

também em meta-análise com o objetivo de analisar a associação da variação 

genética da resistina em mulheres obesas da Bélgica, concluiu não houve 

diferença estatisticamente significante entre as variações do gene RETN e o 

índice de massa corpórea. Contudo, ambas as meta-análises sugerem que, 

mais pesquisas devem ser feitas com o intuito de investigar essas associação e 

que há indícios de que o alelo G possa ser um fator de risco à obesidade. 

 Em contrapartida, estes dados não são condizentes com o observado no 

estudo de Angeli (2008), aonde houve associação positiva do polimorfismo -420 

C<G na população feminina, demonstrando que as mulheres portadoras do 

genótipo C/G e G/G tem, em média, IMC significativamente maior do que as 

portadoras do genótipo C/C.  Também não concorda com os achados de Kumar  

(2014), que realizou um estudo associando este polimorfismo com os níveis de 

resistina circulante, risco de síndrome metabólica e resistência à insulina em 

mulheres adultas. Seus achados permitiram concluir associação do alelo G com 

o índice de massa corporal aumentado , comparado com o grupo controle (sem 

a presença do alelo G).   

 Em relação ao polimorfismo e a variável circunferência abdominal, esta 

investigação encontrou que o genótipo selvagem C/C foi mais frequente na 

população de risco muito aumentado (50%), quando comparado aos demais 

grupos. Essa diferença foi percebida tanto nos agrupamentos do modelo 

codominante (p=0,02) quanto no modelo dominante (p = 0,005), sugerindo que o 

alelo selvagem C do polimorfismo -420 C<G para o gene da resistina pode 
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influenciar no aumento de gordura abdominal, e consequentemente nos valores 

de circunferência abdominal.  

 Os resultados desta pesquisa entram em consonância com trabalho feito 

em 2013 com 60 indivíduos obesos submetidos à cirurgia bariátrica, no qual se 

verificou que somente o genótipo homozigoto C/C para o SNP RETN -420 C> G  

mostram um significativo nível de expressão da resistina no tecido adiposo 

subcutâneo (BORGES 2013). O que corrobora também com achados prévios, 

onde investigou-se a associação potencial do gene da resistina (RETN) com 

fenótipos relacionados à obesidade. Observou-se que o alelo G está menos 

frequente no grupo de sobrepesos/obesos do que no grupo de eutróficos. 

Verificou-se também que as portadoras do genótipo homozigoto selvagem C/C 

apresentaram a média do IMC mais alta, do que os indivíduos que possuíam o 

alelo G (26,8 kg/m² vs. 25,5 kg/m²; p = 0,010) (MATEVI 2004).  

 Esta pesquisa verificou também as variáveis pressão arterial e glicemia 

de jejum. Não houve diferenças significativas em nenhuma das variáveis com 

relação aos alelos ou modelos genômicos do polimorfismo RETN -420 C<G. 

Outros estudos em contra partida, discordam desses dados, apontando 

correlaçao entre o alelo G eos níveis de pressão sistólica, glicose plasmática e 

triglicérideos  (NORATA et al. 2007; SURIYAPROM et al.  20151 KUMAR 2014).   

 Em pesquisa com o objetivo de investigar a associação do polimorfismo -

420C / G com síndrome metabólica, obesidade, infarto do miocárdio e doença 

renal verificou que os portadores do genótipo G/G mostraram uma maior 

prevalência de obesidade e síndrome metabólica, bem como o aumento dos 

níveis de triglicerídeos plasmáticos, glicemia, IMC, CA e pressão arterial sistólico 

e diastólico (NORATA 2007). 

 A respeito do perfil lipídico, no qual fez-se a análise de associação entre o 

polimorfismo RETN-420 C<G e os valores de colesterol total,  LDL, HDL e 

triglicerídeos foi possível verificar que não houve diferença estatística 

significante entre os alelos e modelos genômicos do  polimorfismo e o perfil 

lipídico do grupo amostral. Da mesma forma, não encontrou-se diferença 

significativamente diferente quando comparando-se entre os grupos divididos 

em função da circunferência abdominal (CA), contudo,  quando feito a análise 

multivariada entre o polimorfismo, IMC e o perfil lipídico, apesar de não ter 

ocorrido diferença significativa em relação ao genótipo e o perfil lipídico nos dois 
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grupos (IMC ≤ 25 e IMC >25), houve diferença significativa em relação ao IMC e 

o perfil lipídico (p = 0,001), indicando que  o  índice de massa corpórea 

influencia o perfil lipídico mas não esteve associado ao polimorfismo.  

 Este fato implica que a composição corporal tem forte influência sobre os 

riscos de doenças cardiovasculares, como aponta um estudo realizado por 

BALKAU et al., (2007) com 168 mil indivíduos onde verificou-se que o IMC e a 

CA tem forte ligação com doenças cardiovasculares, mostrando-se como 

ferrramentas auxiliares eficientes para o diagnóstico dessas patologias.  Em 

pesquisa brasileira com 368 homens adultos, verificou-se que houve diferença 

significativa quando comparados os resultados dos triglicerídeos e colesterol em 

grupos com índice de massa corporal (IMC) normal e obesos e entre grupos 

com sobrepeso e obesos. Indicando que os valores aumentados de colesterol e 

triglicerides é proporcional ao maior índice de massa corporal. Ao contrário, os 

níveis de HDL são menores na população obesa e com sobrepeso (BORBA, 

2013). 

 Estes achados sugerem que a variação do gene RETN tem efeitos sobre 

a obesidade, porém, as conclusões ainda são insatisfatórias em garantir a real 

ação deste polimorfismo sobre as variáveis IMC, CA, perfil lipídico e risco 

cardiovascular. Uma explicação para este resultado pode ser que a presença do 

genótipo G/G não é suficiente para alterar a transcrição do gene da resistina. 

Uma segunda explicação pode ser que este polimorfismo esteja em forte 

desequilíbrio de ligação com um polimorfismo ainda desconhecido que possa 

influenciar a expressão de resistina. Isso poderia explicar o as divergências de 

correlação entre os genótipos C/C para G/C e para portadores G/G (NORATA et 

al. 2007; SURIYAPROM et al.  2015). 
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7 CONCLUSÕES 

 
O estudo sobre a frequência do polimorfismo -420C>G (rs1862513 )  do 

gene da resistina  na população de Jataí – GO e sua correlação com a  

obesidade permitiu gerar as seguintes conclusões:  

O índice de massa corpórea maior que 25kg/cm² chega a 57% da 

população em estudo, demonstrando que mais da metade da do grupo estudado 

tem sobrepeso ou obesidade. 

A circunferência abdominal aumentada está presente em 51% da amostra 

total do estudo, sendo mais frequente entre as mulheres (58% das mulheres). 

A pressão arterial sistólica está aumentada em indivíduos com IMC >25 e 

com circunferência abdominal considerada de risco (p = 0,0001). 

Quanto à genotipagem, o modelo heterozigoto C/G do polimorfismo foi o 

mais encontrado na população em estudo, em mais de 50% dos indivíduos.  

Não foi encontrado correlação estatisticamente significante entre IMC e o 

polimorfismo RETN-420 C<G. 

O alelo C está associado com o aumento da circunferência abdominal, em 

seu modelo homozigoto (C/C). 

Os fatores pressão arterial e glicemia de jejum não tiveram correlação 

com o polimorfismo RETN-420 C<G . 

Os valores encontrados do perfil lipídico dos indivíduos não apresentaram 

correlação com o polimorfismo, não exibindo diferença estatística significante. 

Há correlação positiva entre o IMC aumentado e o perfil lipídico com 

valores de colesterol, LDD e triglicerídeos aumentados e HDL diminuídos. 

Em suma, os achados desta pesquisa sugerem que o alelo selvagem C 

possa influenciar no aumento da adiposidade abdominal. O aumento dessa 

adiposidade por sua vez, pre-dispõe ao risco de doenças cardiovasculares como 

a hipertensão arterial. Já o gene da RETN parece não ter influência sobre a 
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obesidade, contudo, o aumento do índice de massa corporal está relacionado 

com a hipercolesterolemia. 

Este estudo alude ainda para a necessidade de mais pesquisas, com 

tamanhos amostrais maiores capazes de esclarescer o papel deste gene e do 

polimorfismo RETN-420C<G e sua relação com a obesidade.  

Esclare-se por fim, que as grandes divergências encontradas na literatura 

a cerca deste polimorfismo e do alelo que esteja relacionado à obesidade, 

síndrome metabólica e risco de doenças cardiovasculares possa ser a falta de 

ligação com outros polimorfismos ainda desconhecidos que estejam 

influenciando na expressão da resistina, sendo pertinente pesquisas que 

correlacionem mais de um polimorfismo que envolvido com a obesidade. 
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APÊNDICES E  ANEXOS 

 

 

 

 

Apêndice 1. Termo de Consentimento Livre E Esclarecido.  

 

                                                              Nº do termo: 

   

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar do estudo 

ASSOCIAÇÃO ENTRE OS POLIMORFISMOS rs1800795 DO GENE PARA 

INTERLEUCINA 6 (IL6 -174G/C), rs1862513 DO GENE PARA RESISTINA 

(RETN-420C/G) E A OBESIDADE EM ADULTOS e que tem como objetivo 

evidenciar a associação entre os polimorfismos do genes IL6 -174G>C 

(rs1800795) e RETN -420C>G (rs1862513) e a obesidade em adultos residentes 

no município de Jataí - GO, Brasil. 

 Acreditamos que esta pesquisa seja importante porque a obesidade é 

considerada atualmente como um dos principais problemas de saúde pública em 

todo mundo trazendo várias consequências para a saúde com uma estimativa 

de aumento do número de casos alarmante, contudo, os mecanismos e fatores 

reguladores envolvidos nesta patologia ainda não estão claramente entendidos 

ou elucidados, sendo  então, pertinente avaliar o papel genético, em especial, 

polimorfismos de marcadores inflamatórios como a Interleucina 6 e a resistina no 

surgimento e/ou manutenção da obesidade, uma vez que o tecido adiposo vem 

sendo considerado como um tecido endócrino ativo capaz de liberar inúmeras 

adipocinas.  

 

PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO 

 

 A sua participação no referido estudo é voluntária. Após assinar este 

documento, caso aceite participar desta pesquisa, você terá que responder um 
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questionário, se submeter a uma avaliação clínica e exame físico que constará 

de coleta de peso, altura, medidas abdominais, pressão arterial, bem como 

coleta de sangue digital para análise de glicemia em jejum e coleta de sangue 

venoso para análise laboratorial de lipidograma e genotipagem em sua própria 

casa. As análises clínicas, laboratoriais, genômicas e os cálculos de IMC 

ocorrerão na Universidade Federal de Goiás - UFG, Campus Jatobá - Jataí - 

GO. 

  A coleta de 5 mL de sangue venoso (com jejum de 8 a 12 horas) 

será feita mediante a punção do antebraço com anticoagulante para evitar a 

coagulação do sangue, da amostra de sangue e serão realizados as avaliações 

genéticas e bioquímicas do DNA isolado para a determinação genético-

molecular. Os tipos genéticos serão conferidos com as repostas e as alterações 

individuais.  O exame terá a finalidade de avaliar se existe alguma associação 

obesidade e polimorfismo da Interleucina 6 e da Resistina relacionadas a 

inflamação . 

 

RISCOS E BENEFÍCIOS 

 

 Você está sendo alertado de que, da pesquisa a se realizar, pode esperar 

alguns benefícios, tais como, caso perceba-se alguma alteração no lipidograma, 

serão comunicados e prescrito a medicação necessária, além disso, receberá os 

resultados dos cálculos de IMC e circunferência abdominal.  

 Também que apesar de raro, é possível que aconteçam os seguintes 

desconfortos ou riscos como, hematoma e formação de edema (inchaço) pelo 

extravasamento de sangue no local da coleta, lipotímia (queda de pressão), 

fatos consequentes da coleta sanguínea por nervosismo e Aicmofobia (medo de 

agulha). Caso ocorra qualquer intercorrência devido a coleta sanguínea você 

será encaminhados à únidade de pronto atendimento mais próximo à sua 

residência. Este encaminhamento poderá ocorrer em qualquer momento, não só 

durante ou após o termino do estudo, mas também tardiamente, desde que seja 

detectado o problema.  

 As medidas que serão tomadas para a redução de tais desconfortos será 

acomodá-lo, de preferência deitado no momento da coleta sanguínea e realizar 

o procedimento de coleta por um profissional treinado.  Após a realização do 
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exame o sangue será desprezado de acordo com as normas previstas pela RDC 

Nº33/ANVISA.  

 

SIGILO E PRIVACIDADE 

 

 Esteja ciente de que sua privacidade será respeitada, ou seja, seu nome 

ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, identificar-

lhe, será mantido em sigilo. Nós pesquisadores, nos responsabilizaremos pela 

guarda e confidencialidade dos dados, bem como a não exposição da ligação 

entre os dados da pesquisa e a identificação pessoal. 

 As amostras Biológicas e as fichas de avaliações serão armazenadas por 

5 anos no Laboratório de Pesquisa para eventuais correção de erros no 

resultados da pesquisa ou re-testes das amostras biológicas da mesma 

pesquisa se necessário.  

 

AUTONOMIA 

 

 É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como lhe será 

garantido o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais 

sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que queira saber antes, 

durante e depois da sua participação.  

 Também  poderá se recusar a participar do estudo, ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e se desejar sair da 

pesquisa, não sofrerá qualquer prejuízo à assistência que está recebendo. 

 

RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO 

 

 Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela 

sua participação. No que se diz respeito ao ressarcimento financeiro, NÃO 

HAVERÁ nenhum gasto por parte dos indivíduos envolvidos na pesquisa, pois 

este custo será de responsabilidade do pesquisador responsável. 

 

 

 



 

93 

 

CONTATO 

 

 Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Adaline Franco 

Rodrigues, Menstranda do Programa de Pós-graduação de Ciências aplicadas à 

Saúde da Universidade federal de Goiás, Regional Jataí e Dr. Wagner Gouvêa 

dos Santos, professor da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí e 

responsável desta pesquisa. Com eles, você poderá manter contato pelo 

telefone (64) 9919-8789.  

 Todas as análises citadas acima serão realizadas no Laboratório de 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás - Jataí, Campus Jatobá - Cidade 

Universitária,  BR 364, km 195, nº 3800 CEP 75801-615, onde poderá também 

encontrar os pesquisadores envolvidos na pesquisa, de 2ª a 6ª feira. 

 O Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) é composto 

por um grupo de pessoas que estão trabalhando para garantir que seus direitos 

como participante de pesquisa sejam respeitados. Ele tem a obrigação de 

avaliar se a pesquisa foi planejada e se está sendo executada de forma ética. Se 

você achar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como você 

imaginou ou que está sendo prejudicado de alguma forma, você pode entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFG (CEP) pelo telefone (62) 

(62)3521-1215 entre segunda e sexta-feira das 08h00 às 17h30 ou pelo e-mail 

cep.prpi.ufg@gmail.com. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados individuais e coletivos do estudo serão repassados logo 

após o termino das avaliações e o final das analise nos marcadores bioquímicos 

e genéticos, bem como será divulgado dia e o local da defesa deste estudo.  

 

 Sua participação será muito importante, pois poderá contribuir nas ações 

de promoção e prevenção da saúde.  

DECLARAÇÃO 

 

 Declaro que li e entendi todas as informações presentes neste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e tive a oportunidade de discutir as 
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informações deste termo. Todas as minhas perguntas foram respondidas e eu 

estou satisfeito com as respostas. Entendo que receberei uma via assinada e 

datada deste documento e que outra via assinada e datada será arquivada nos 

pelo pesquisador responsável do estudo.  

 

 Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e 

compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre 

consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum 

valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

 

Dados do participante da pesquisa 

Nome:  

Telefone:  

e-mail:  

 

 

Jataí, _____ de _____________ de _____. 

 

_________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

_________________________________ 

Assinatura do 2º pesquisador 
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Apêndice 2.  Ficha de coleta de dados e anamnese 
 
 
                                                                
 
 Nº da ficha: 
 

Região da pesquisa*:  

Area 1 -  Noroeste  

 
 

Área 2 - Nordeste 

 
 

Área 3 - Sudoeste  

 
 

Área 4 - Sudeste 

 
 

 

Data da pesquisa:                                                                                

  /   /     
 

Nome do pesquisador: 

 
 

 
Informações Pessoais: 
Nome: 

Sexo:    

Fem.:  Masc.:  
 

Data de Nasc: 

  /   /     
 

Raça/cor: 

Branca:   Negra:   Parda (mestiça):   Oriental:   Índio/nativo:  
 

Quantidade de partos (sexo fem.):  

Nenhum:   1   2   3   4   5 ou mais  
 

Estado civil:  

Casado (a) ou em união 
estável 

  Solteiro (a)   Viúvo (a) ou divorciado (a)   

 

Nacionalidade: Naturalidade: 

 
Informações para contato: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefones para contato:  

  -            -         
 

E-mail: 

 
Dados Econômicos - sociais: 
Escolaridade: 

Não 
alfabetizado(a) 

 
 

 Alfabetizado(a)  
 

 Ens. 
fundamenta
l  

 
 

 Ens. 
médio  

 
 

 Ens. 
superior ou 
mais 

 
 

 

Renda Salarial mensal por grupo familiar: 

< 1 salário 
mínimo 

 
 

 1 a 3 salários 
mínimos 

 
 

 3 a 5 salários 
mínimos  

 
 

 Mais que 5 salários 
mínimos  

 
 

 

Uso de bebida alcólica: 

Sim  
 

 Não  
 

 

Uso de tabaco: 

Sim  
 

 Não  
 

 
 

     

  



 

96 

 

Prática de exercício físico: 

Sim, mais de 150 
min/sem. 

 
 

 Sim, 150 
mim/sem. 

 
 

 Sim, menos que 150 
min/sem.  

 
 

 Não   
 

 

 
Antecedentes relacionados à saúde 
Doenças Pessoal Parentais (pais) 

Diabetes tipo I Sim  
 

 Não  
 

 

Sim  
 

 Não  
 

 

Diabetes tipo II Sim  
 

 Não  
 

 

Sim  
 

 Não  
 

 

Diabetes (clas. desconhecida) Sim  
 

 Não  
 

 

Sim  
 

 Não  
 

 

AVCI* ou AVCH* Sim  
 

 Não  
 

 

Sim  
 

 Não  
 

 

Hipertensão arterial Sim  
 

 Não  
 

 

Sim  
 

 Não  
 

 

Alergias 
 

Sim  
 

 Não  
 

Especificar:______________ 

Sim  
 

 Não  
 

Especificar:______________ 

Câncer 
 

Sim  
 

 Não  
 

Especificar:______________ 

Sim  
 

 Não  
 

Especificar:______________ 

Doenças reumáticas Sim  
 

 Não  
 

Especificar:______________ 

Sim  
 

 Não  
 

Especificar:______________ 

 
Utilização de remédios de uso contínuo: 

 
 

Controle 
glícêmico 
 

  
 

Insulina   
 

Corticoides   
 

Anti-
hipertensivo 

  
 

AINE 

 

Outros:  

 
Dados vitais: 
PAS me:  

   X    

**Classificação: 

Hipotensão  
 

 Normal  
 

 Hipertensão  
 

 

Glicemia de jejum mg/dl: 

   

**Classificação: 

Normal  
 

 Pré-Diabetes  
 

 Diabetes  
 

 

Dados antropométricos 
Altura: 

 
 

Peso: 

 
 

IMC*: 

 
 

**Classificação IMC: 

Desnutrição  
 

 Eutrófico  
 

 Sobrepeso  
 

 Obesida   
 

 

Circunferência abdominal (CA):  

 
 

**Classificação CA: 
Para sexo feminino 

Sem risco  
 

 Risco aumentado  
 

 Risco muito aumentado  
 

Para sexo masculino: 

Sem risco  
 

 Risco aumentado  
 

 Risco muito aumentado  
 

 

Dados Laboratoriais: 

 

 
 
 

Realizado com sucesso  
 

 Realizado com restrições  
 

 Não realizado  
 

  
CT*  

 

 LDL-C*   
 

 HDL-C*   
 

 TG*   
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* Legenda: 

Região da pesquisa: 
Area 1 -  Noroeste: Vila Jardim Paraíso; Cohacol; Setor Epaminondas I; Setor Epaminondas II; 
Conjunto Rio Claro I; Conjunto Rio Claro II; Conjunto Rio Claro III; Setor Granjeiro; Setor das 
Mansões; Setor Dom Benedito; Setor Oeste; Setor Aeroporto; Setor Planalto; Setor Samuel 
Graham. 
Área 2 - Nordeste: Setor Colméia Park 1; Sítios de Recreio Alvorada; Setor Dom Abel; Vila Frei 
Domingos; Setor Colméia; Setor Brasília; Vila São Pedro; Vila Jardim Maximiniano Peres; Setor 
Central; Setor Bela Vista; Setor Santa Lucia;Setor Santo Antônio; Setor das Colinas;  Vila Campo 
Neutro; Setor Alto das Rosas; Setor Santa Terezinha 
Área 3 - Sudoeste: Bairro Divino espírito Santo; Setor Hermosa; Residencial Morada do Sol; 
Vila Luiza; Setor Popular; Serra Azul; Setor Aimbire; Vila Paraíso I; Residencial Coahcol 5; Vila 
de Fátima; Setor Cordeiro; Setor Industrial; Setor Financeiro Fabriny. 
Área 4 - Sudeste: Setor Iracema; Setor Jardim Floresta; Residencial Setor Sul; Setor José 
Estevan; Setor Geda; Vila Progresso; Vila Sofia; Setor Francisco Antônio; Vila Jardim América; 
Vila Santa Maria; Vila Três Marias; Vila Olavo; Setor Estrela D'Alva. 
----------- 
AVCI: Acidente Vascular Cerebral Isquêmico 
AVCH: Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico 
----------- 
IMC: Índice de Massa corporal - divide o peso em quilogramas pelo quadrado da altura em 
metros: peso (kg)/altura (m)². 
----------- 
CT: Colesterol Total 
LDL-C: Colesterol LDL 
HDL-C: Colesterol HDL 
TG: Triglicérides  

 
**Valores de Referência: 

CA (LEAN et al. 1995): Risco aumentado para mulheres (CA > 80 cm); Risco aumentado para 
homens (CA > 94 cm); Risco muito aumentado para mulheres (CA > 88 cm); Risco muito 
aumentado para homens (CA > 102 cm).  
 
IMC (OMS, 1995): <18,5 kg/ m² (baixo peso - desnutrição), de 18,5 a 24, 9kg/ m² (eutrófico), de 
25 a 29,9 kg/ m² (sobrepeso) e ≥ 30 kg/ m² (obeso). 
 
PAS (SBC/SBH/SBN, 2010): normais: de 90 a 140 me na pressão sistólica e de 60 a 90 me na 
diastólica;  Hipotensão: Abaixo dos valores de normotensão; Hipertensão: Acima dos valores de 
normotensão.  
 
Glicose (ADA 2014): Normal a <100 mg / dl; Pré-diabetes: 100 mg/dl a 125 mg/dl; Diabetes: > 
125 mg/dl. 

 

 
_______________________________         
Assinatura do participante da pesquisa              

 
 
 

   _____________________________ 
Assinatura do pesquisador 
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Anexo 1. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG 
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100 

 

 
 
 
 



 

101 
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Anexo 2. Ofício De Solicitação De Colaboração À Secretaria Municipal De 
Saúde 

 

 
   

 

 

 

 

 


