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RESUMO 

 

O sistema nervoso simpático apresenta grande importância na patogênese da 

fibrilação atrial e da insuficiência cardíaca sistólica. A identificação de polimorfismos 

no gene ADBR1 do receptor β1-adrenérgico representa um importante passo no 

entendimento dessa patogênese. O presente estudo analisou a associação entre os dois 

polimorfismos funcionais do gene ADBR1 do receptor β1-adrenérgico, Ser49Gly e 

Arg389Gly, e a presença da fibrilação atrial em pacientes com insuficiência cardíaca 

sistólica. Foram incluídos 144 pacientes com manifestações clínicas e radiológicas de 

insuficiência cardíaca sistólica, bem como fração de ejeção do ventrículo esquerdo < 

50% detectada pelo ecocardiograma. O estudo realizado foi do tipo caso-controle, 

comparando pacientes com e sem fibrilação atrial. O DNA genômico foi extraído de 

leucócitos do sangue periférico e os genótipos dos polimorfismos Ser49Gly e 

Arg389Gly foram investigados em todos os indivíduos através da técnica de PCR/RFLP 

(polymerase chain reaction / restriction fragment lenght polymorphism). O grupo com 

fibrilação atrial (casos) foi constituído por 24 pacientes (17%). A média etária foi 59±13 

anos, 70% eram do sexo masculino, 42% apresentavam causa isquêmica e 74% 

apresentavam hipertensão arterial sistêmica. Os genótipos Ser49Ser e Arg389Arg 

apresentaram associação significativa com fibrilação atrial (p=0,005 e p=0,01; 

respectivamente). Através de regressão logística, e mediante ajuste para o tamanho do 

átrio esquerdo e idade, ambos mantiveram associação significativa (Arg389Arg – odds 

ratios: 2,78; intervalo de confiança de 95% = 1,02 – 7,56 e Ser49Ser – odds ratios: 

8,02; intervalo de confiança de 95% = 1,02 – 63,82). Assim é possível concluir que 

ambos os genótipos estão associados à fibrilação atrial nos pacientes estudados, porem 

apenas o polimorfismo Ser49Gly encontrava-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg.   

 

 

Palavras-chave: Fibrilação atrial. Insuficiência cardíaca sistólica. Sistema nervoso 

simpático. Receptor β1-adrenérgico. Polimorfismo genético. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The sympathetic nervous system is of major importance in the pathogenesis of 

atrial fibrillation and systolic heart failure. The identification of functional 

polymorphisms in ADBR1 genes of β1-adrenergic receptor represents an important step 

in the knowledge of this pathogenesis. This study analysed the association between the 

two most common ADBR1 functional polymorphisms of the β1-adrenergic receptor, 

Ser49Gly and Arg389Gly, and the presence of atrial fibrillation in patients with systolic 

heart failure. The study included 144 patients with clinical and radiological 

manifestations of systolic heart failure as well as left ventricular ejection fraction < 50% 

detected by echocardiogram. The study was a case-control type, comparing patients 

with and without atrial fibrillation. Genomic DNA was extracted from peripheral blood 

leukocytes and the genotypes for two β1-adrenergic receptor functional polymorphisms 

(Ser49Gly and Arg389Gly) were investigated using the polymerase chain reaction / 

restriction fragment lenght polymorphism approach. The group with atrial fibrillation 

(cases) consisted of 24 patients (17%). The mean age was 59±13 years, 70% percent 

were male, 42% showed ischemic cause and 74% presented systemic hypertension. We 

found that Ser49Ser and Arg389Arg genotype are significantly related to AF (p=0.005 

and p=0.01, respectively). By logistic regression and throught left atrium size and age 

adjustment significant associations were maintained (Arg389Arg – odds ratios: 2.78, 

95% confidence interval = 1.02 – 7.56 and Ser49Ser – odds ratios: 8.02, 95% 

confidence interval = 1.02 – 63.82. So it is possible to conclude that both genotypes 

were associated to atrial fibrillation in patients with systolic heart failure, but only 

Ser49Gly was in Hardy-Weinberg equilibrium.  

 

Keywords: Atrial fibrillation. Systolic heart failure. Sympathetic nervous system. β1-

adrenergic receptor. Genetic polymorphism.   
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Políticas públicas de incentivo às pesquisas em cardiopatias, nos pacientes do 

Sistema Único de Saúde (SUS), são fundamentais para o enriquecimento do 

conhecimento e para o desenvolvimento de novas tecnologias, que possam reduzir o 

impacto médico-social, que tais cardiopatias representam em nosso meio. 

A condução clínica dos pacientes cardiopatas exige um conhecimento 

multidisciplinar, pois eles apresentam inúmeras comorbidades e cursam com 

complicações que podem causar importante impacto na sua evolução clínica. A predição 

dos riscos que esses pacientes apresentam tem sido um desejo de todo cardiologista. 

A moderna biologia molecular revolucionou a pesquisa e o conhecimento de 

vários ramos das especialidades médicas. Na cardiologia, ela teve início somente na 

década passada. Desta forma, a condução clínica dos pacientes cardiológicos, tal qual já 

ocorre na oncologia, encontra-se em uma etapa de transição para uma nova era, ou seja, 

a medicina baseada na genética molecular.
1
   

Atualmente, a evolução do conhecimento dos fatores genéticos que interferem 

na expressão das doenças cardiológicas nos leva a uma redefinição dos processos 

patológicos. O isolamento e a caracterização dos genes envolvidos nesses processos, 

certamente consistem em um ponto de partida na busca da elucidação das cardiopatias.  

De um modo geral, o uso de técnicas de biologia molecular, associado aos 

critérios morfológicos, clínicos e laboratoriais convencionais, tem permitido 

diagnósticos mais precisos e, um entendimento mais aprofundado da fisiopatologia das 

doenças cardíacas. É o profundo conhecimento do processo de desenvolvimento de uma 

doença e da influência de fatores individuais que deverão pavimentar os caminhos para 

uma medicina personalizada, bem como a aplicação de regimes terapêuticos 

diferenciados.  

Baseados nessa discussão, a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e o Departamento de Ciência e 

Tecnologia do Ministério da Saúde (DECIT) têm direcionado recursos, para a realização 

de pesquisa clínica utilizando técnicas de diagnóstico molecular em pacientes do SUS. 

A Universidade Federal Fluminense (UFF), através do Ambulatório de Insuficiência 

Cardíaca (IC) e do Laboratório de Genética do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP), formam um consórcio em parceria com o Laboratório de Genética do Hospital 
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Clementino Fraga Filho, o Instituto Estadual de Cardiologia Aloísio de Castro e a 

Faculdade de Medicina de Valença.  

Esta dissertação de mestrado é um dos passos iniciais desta proposta, 

direcionando um novo olhar ao paciente portador de cardiopatias.  

 

 

2 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 – A EPIDEMIOLOGIA DA FIBRILAÇÃO ATRIAL NA INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA 

 

A IC é uma condição de elevada prevalência na prática clínica, sendo 

frequentemente associada a indivíduos idosos com múltiplas comorbidades. Dentre as 

inúmeras associações identificadas com essa condição, destaca-se a fibrilação atrial 

(FA), a arritmia cardíaca sustentada mais comum entre pacientes com IC. Essa arritmia 

consiste em uma completa desorganização da atividade elétrica atrial, fazendo com que 

os átrios percam sua capacidade de contração.
2
 

A FA e a IC têm grande propensão a coexistir, pois além de apresentarem fatores 

de risco em comum, uma predispõe ao aparecimento da outra. Estatisticamente os 

estudos confirmam tal prevalência. No estudo de Framingham, observou-se que 41% 

dos pacientes com IC desenvolveram FA.
3
 No Brasil, outras séries registraram 

prevalência de FA, em torno de 20%, em pacientes com IC.
4-5 

O EPIFA, estudo 

multicêntrico realizado na cidade de Niterói (RJ), demonstrou que, de 322 pacientes 

com internação hospitalar por FA, 20% apresentavam IC.
6
 

O surgimento da FA nos pacientes com IC guarda relação com idade mais 

avançada e com pior classe funcional da New York Heart Association (NYHA). 

Entretanto, o significado da FA nesses pacientes ainda permanece controverso.
7
 Uma 

recente meta-análise de 16 grandes estudos demonstrou que a presença da FA está 

associada à maior mortalidade entre pacientes com IC, independente do grau de 

disfunção do ventrículo esquerdo, como demonstrado na Tabela 1.
8
 

A FA na IC, além da importância prognóstica, gera um impacto negativo na 

qualidade de vida, pois há piora da classe funcional, maior risco de fenômenos 

tromboembólicos, maior quantidade de medicações prescritas e mais internações 

hospitalares. O tema FA-IC expressa sua importância, em função da crescente 
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prevalência, do impacto na morbimortalidade, bem como das implicações econômicas 

geradas pelas hospitalizações.
9 

 

 

TABELA 1 – Estudos randomizados que evidenciaram maior da mortalidade em 

pacientes com IC sistólica relacionados à presença de FA
8
. 

Estudo Pacientes % FA % Óbitos FA % Óbitos RS p-valor 

SOLVD 

DIG 

PRIME II 

COMET 

CHARM 

DIAMOND 

6517 

7788 

409 

3029 

7601 

3587 

6 

11 

21 

20 

15 

24 

34 

43 

60 

43 

32 

77 

23 

32 

47 

36 

23 

73 

< 0,0001 

< 0,0001 

< 0,05 

< 0,0005 

< 0,001 

< 0,001 

RS: Ritmo sinusal. 

 

Nos últimos anos, novas descobertas estão modificando o manejo da FA na IC. 

O surgimento de novos antiarrítmicos, como a dronedarona, e o aperfeiçoamento das 

técnicas de ablação, passando pelos avanços da genética molecular e a identificação de 

polimorfismos genéticos, tem modificado o prognóstico e o manejo terapêutico desses 

pacientes. 

 

2.2 – OS MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DA FA NA IC  

 

Fisiologicamente, os átrios desempenham basicamente três funções no ciclo 

cardíaco. Inicialmente, a função de bomba, que ocorre no final da diástole e é 

responsável por até 30% do enchimento ventricular; em seguida, a função de 

reservatório, quando acumula o sangue que vem das veias pulmonares enquanto as 

valvas semilunares estão fechadas e, por fim, durante a fase de enchimento ventricular, 

desempenha a função de condução, permitindo a passagem de sangue do átrio para os 

ventrículos.
10

 

Os átrios de pacientes com IC se apresentam remodelados e, com isso, reduzem 

suas funções de bomba e de reservatório. No momento em que se instala a FA, 

aproximadamente 20% do débito cardíaco se perde. A perda da contração atrial, a 

aceleração da frequência cardíaca e a irregularidade no tempo de enchimento ventricular 

são os responsáveis por esse prejuízo hemodinâmico. Assim, muitos pacientes com IC 
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que desenvolvem FA cursam com piora clínica substancial.
11,12 

Entretanto, a 

identificação da cronologia de instalação da FA e da IC é bastante complexa quando 

ambas coexistem. Ambas podem exercer mútua relação de causa e efeito, de forma que 

a ordem de instalação pode determinar a fisiopatologia (Figura 1).
 

Outra condição, com isso, consiste na taquicardiomiopatia (desenvolvimento de 

disfunção ventricular secundária à FA) que ocorre em formas persistentes e aceleradas 

da arritmia, quando a frequência ventricular média em 24 horas se mantém acima de 

100 batimentos por minuto. O mecanismo fisiopatológico de remodelamento ventricular 

na taquicardiomiopatia envolve o metabolismo do cálcio e alterações celulares da 

utilização energética. Nessa situação, a disfunção ventricular pode ser reversível, após 

restauração do ritmo sinusal, ou controle da frequência ventricular, exceto quando existe 

cardiopatia estrutural prévia.
13

 

 

 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

Sobrecarga pressórica           SISTÓLICA 

Perda da contração atrial 

Sobrecarga volumétrica  

Frequência ventricular acelerada 

Componente inflamatório  

Consumo energético 

Fibrose atrial  

Isquemia atrial 

Remodelamento elétrico  

Remodelamento 

Atividade deflagrada 

Irregularidade do R-R 

FIBRILAÇÃO ATRIAL 

 

FIGURA 1: Ciclo da fibrilação atrial na insuficiência cardíaca. (Adaptado de 

Nascimento et al.)
9
 

 

 

 



 

 
 

22 

2.2.1 – O remodelamento atrial como substrato fundamental 

 

Na IC, os átrios são submetidos a sobrecargas de volume e de pressão crônicas, 

que os levam a se dilatar. Esse processo gera um rearranjo estrutural do miocárdio atrial, 

que será responsável pelo surgimento do substrato fundamental para a FA: o 

remodelamento atrial.
14

  

A dilatação atrial está diretamente relacionada com a presença de FA. Pacientes 

com FA crônica geralmente apresentam átrios maiores do que pacientes com FA 

paroxística, e estes, átrios maiores do que pacientes sem FA
15

. 

Além do componente hemodinâmico, a desorganização da histologia do 

miocárdio atrial de pacientes com IC também sofre influência de outros fatores. Os 

elevados níveis de angiotensina-II, por exemplo, causam deformidade dos sarcômeros, 

perda de seus elementos contráteis, apoptose celular e fibrose intersticial
16

. 

Além disso, a presença da própria FA gera alterações iônicas complexas, 

envolvendo o metabolismo do cálcio e do sódio. A lentidão da condução do impulso, o 

encurtamento do período refratário e a redução do comprimento de onda desencadearão 

um ciclo vicioso, perpetuando a formação de reentradas intra-atriais múltiplas e 

contínuas (remodelamento elétrico atrial)
17

. 

 

2.2.2 – Os mecanismos de gatilho eletrofisiológicos  

 

Os mecanismos eletrofisiológicos ainda permanecem incertos, no entanto duas 

hipóteses são aceitas. Em 1947, foi descrita a hipótese da FA focal, em que um foco 

automático dispararia estímulos a uma frequência tão elevada que o restante do átrio 

não conseguiria manter uma ativação sincrônica.
18

 Em 1959, Moe e Abildskov 

descreveram o mecanismo de múltiplas reentradas. Nesse caso, o aumento da massa 

atrial combinada com regiões de condução lenta ou bloqueada e períodos refratários 

curtos distribuídos de forma heterogênea seriam responsáveis por sua formação e 

perpetuação.
19,20

 Posteriormente, Haïssaguere et al. reacenderam a idéia da FA focal ao 

demonstrar focos de disparo intermitentes localizados nas veias pulmonares. 

Atualmente, outros sítios de disparo em estruturas conectadas ao átrio são descritos 

como focos desencadeadores de FA, dentre eles, o seio coronariano, as veias cavas e o 

ligamento de Marshal.
21-24

 Jalife et al.
25  

questionaram a aleatoriedade da atividade atrial 

na FA, sugerindo a presença de um mecanismo chamado rotores, que consiste em um 
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circuito de onda formado a partir de um obstáculo anatômico (óstios das veias 

pulmonares) e que serve como ancoragem para que elas se espalhem em várias 

direções.
26  

 

2.2.3 – Os moduladores da FA na IC 

 

Existem evidências que sugerem que o surgimento da FA na IC seja modulado 

por fatores neuro-humorais e inflamatórios. Na IC a elevação dos níveis de enzima 

conversora de angiotensina (ECA) e da síntese de angiotensina-II está intimamente 

ligada ao remodelamento atrial.
27,28

 A estimulação dos receptores do tipo I da 

angiotensina-II desencadeia ativação da MAP-kinase, enzima que promove hipertrofia 

miocitária, proliferação fibroblástica, acúmulo de colágeno e apoptose.
29

 Além disso, a 

angiotensina-II interfere na própria eletrofisiologia atrial, alterando o metabolismo do 

cálcio e elevando seu influxo celular. Esse mecanismo molecular reduz o período 

refratário, promovendo substrato elétrico para o surgimento e a perpetuação da FA.
30

 

A hipótese de um componente inflamatório é amparada pelas evidências de que 

a proteína C-reativa, um marcador tradicional de atividade inflamatória, apresenta seus 

níveis mais elevados em pacientes com FA do que em pacientes sem FA, assim como 

na IC. É possível que a FA não apenas ative diretamente fatores inflamatórios, como 

também um estado inflamatório prévio desencadeie alterações estruturais nos átrios, 

propiciando o surgimento da arritmia. Outra evidência é que as estatinas, drogas que 

apresentam efeitos anti-inflamatórios e antiproliferativos, quando estudadas no contexto 

da inflamação e das cardiopatias, demonstraram redução do remodelamento atrial e na 

recorrência de FA após cardioversão em humanos.
31-34

  

 

2.2.4 – A contribuição do sistema nervoso autônomo 

  

O comprometimento da função contrátil do coração na IC leva a uma ativação 

dos sistemas neuro-humorais para melhorar a perfusão sanguínea e o débito cardíaco. 

Um dos mediadores mais importantes é o sistema nervoso simpático e seus 

neurotransmissores: noradrenalina e adrenalina.
35

  

O aumento das catecolaminas induz à estimulação cardíaca crônica. 

Inicialmente, esta condição auxilia na recuperação hemodinâmica, utilizando a reserva 

inotrópica e cronotrópica. No entanto, o aumento crônico da pós-carga e do consumo 
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direto de energia culminará na hipertrofia miocárdica e na aceleração do processo de 

apoptose dos miócitos. Este processo leva a um ciclo vicioso que culmina com uma 

deteriorização progressiva da função cardíaca (Figura 2).
35

 

 

 

FIGURA 2: Ciclo de deteriorização cardíaca associada à estimulação adrenérgica 

crônica.  

 

O sistema nervoso simpático também apresenta importante influência no 

surgimento de FA. Em modelos animais, o nível sérico de noradrenalina foi associado 

ao desenvolvimento espontâneo de FA na IC.
36

 Da mesma forma, em pacientes com IC, 

o nível sérico de noradrenalina foi preditivo de recorrência de FA em pacientes 

submetidos à cardioversão elétrica.
37

 Outros estudos demonstram que, minutos antes do 

paciente desenvolver FA, há um pico sérico de noradrenalina e que, após a infusão de 

isoproterenol, 5% dos pacientes que nunca apresentaram FA e 84% dos pacientes com 

FA paroxística desenvolveram a arritmia.
38-40

 

Os mecanismos envolvidos na participação do sistema nervoso simpático no 

surgimento da FA ainda são incertos. No entanto, sabe-se que no átrio humano a 

estimulação adrenérgica pode interferir no mecanismo eletrofisiológico responsável por 

desencadear e manter a FA. As catecolaminas: (i) participam da aceleração do 

remodelamento; (ii) interferem na automaticidade; (iii) alteram a homeostase do cálcio, 
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provocando modificações na eletrofisiologia atrial, desencadeando mecanismos de 

reentrada e alterando o período refratário atrial. (Figura 3) Estes fatos estão envolvidos 

no surgimento da FA em pacientes com taquicardia induzida pelo modelo de IC.
41,42

   

 

 

FIGURA 3: Papel do sistema adrenérgico no surgimento da FA em átrios de 

pacientes com IC.   

 

Em relação aos estudos envolvendo os agentes β-bloqueadores, existem 

evidências de que estes reduzem a incidência de FA na IC, incluindo uma meta-análise, 

com sete estudos randomizados e 11952 pacientes, que corroborou esse achado.
43

 O 

mecanismo pelo qual tal fato ocorre pode ser explicado em parte por: (i) eles previnem e 

melhoram o remodelamento ventricular; (ii) reduzem a pressão diastólica final do 

ventrículo esquerdo (VE) e a pressão do átrio esquerdo (AE); (iii) reduzem o estímulo 

simpático; (iv) reduzem a isquemia e a fibrose atrial; todos os fatores relacionados com 

o surgimento de taquiarritmias atriais.
44-47

  

 

2.2.5 – Os receptores β-adrenérgicos  

 

Os receptores adrenérgicos desempenham um papel fundamental na regulação 

do sistema cardiovascular. Existem receptores α e β no miocárdio. Os receptores β-

adrenérgicos são os mais comuns, aproximadamente 77% a 98%, sendo que os β-1 

predominam (70-80%) sobre os β-2 e β-3. Especificamente nos átrios, há cerca de 60-

70% de receptores β-1.
48,49

  

Em todas as células-alvo do sistema β-adrenérgico, o complexo receptor consta 

de três elementos básicos: o receptor de superfície, a enzima adenilciclase e a proteína 

G. Os receptores β1-adrenérgicos controlam a atividade da enzima adenilciclase (via 



 

 
 

26 

proteína G), alterando a concentração intracelular de AMP cíclico. Na superfície celular, 

após ocorrer ocupação dos receptores β1-adrenérgicos, um sinal intracelular é 

produzido, sob regulação das proteínas G. Estas proteínas (GMP-dependentes) são 

substâncias que realizam o acoplamento dos receptores de superfície à enzima 

adenilciclase. A proteína G pode exercer atividade estimulatória (Gs) ou inibitória (Gi) 

sobre a unidade catalítica da adenilciclase. O efetor do complexo é a própria enzima 

adenilciclase, que é capaz de converter o ATP em AMPc. Este tem a capacidade de 

ativar proteinoquinases e, com isso, promover a fosforilação de estruturas-alvo dentro 

da célula, regulando os fluxos de cálcio e sua ligação aos receptores intracelulares. Por 

fim, as propriedades elétricas e mecânicas no miocárdio se alteraram influenciando o 

cronotropismo, o inotropismo e o lusitropismo (Figura 4).
50

  

Na IC, a ativação sustentada do sistema nervoso simpático gera um desequilíbrio 

no metabolismo do cálcio intracelular, interferindo no seu influxo para dentro dos 

miócitos, no seu armazenamento e liberação pelo retículo sarcoplasmático e, ainda, no 

seu grau de afinidade de ligação pela troponina.
 

Todo esse processo elevará a 

automaticidade cardíaca resultando em mais isquemia miocárdica e mais arritmias.
51 

 

 

 

 

FIGURA 4: Mecanismo funcional do complexo receptor β1-adrenérgico.  
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2.2.6 – Influências genéticas 

 

Estudos têm sugerido uma predisposição genética para a FA. Fox et al.
52

 

observaram, no estudo de Framingham, uma associação entre o surgimento da FA e a 

presença de FA em pelo menos um dos pais. A mutação de alguns genes, como o 

KCNQ1, o KCNE2, o KCNJ2 e o KCNH2 está relacionada à ativação dos canais de 

potássio, o que interfere no potencial de ação e no período refratário, predispondo à 

arritmia. Posteriormente, os genes envolvidos na síntese das proteínas SCN5A, 

KCNA5, NPPA, NUP155 e GJA5, foram correlacionados com a ocorrência de FA.
53

  

Atualmente, outra forma de influência genética tem sido estudada: os 

polimorfismos genéticos (PG). Alguns estudos demonstraram a associação de alguns 

PG, relacionados com a IC, à maior prevalência de FA. Os PG relacionados ao sistema 

renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e à enzima óxido nítrico sintetase (NOS) e às 

conexinas, responsáveis pela transmissão de impulsos elétricos nos discos intercalares, 

são alguns dos exemplos.
 54-57

 Bedi et al.
54

 demonstraram essa associação com o 

genótipo D/D, no PG tipo inserção/deleção (I/D), no gene que controla a produção da 

enzima de conversão de angiotensina (ECA) e o genótipo 894 T/T, no PG G894T, no 

gene que controla a produção da NOS endotelial.
 
Da mesma forma, Amir et al.

55 

demonstraram com o genótipo -344CC, do PG T-344C, do gene CYP11B2, responsável 

pela produção da aldosterona sintetase e Tsai et al.
56 

demonstraram com os PG (M235T, 

G-6A e G-217A), do gene responsável pela produção do angiotensinogênio. O estudo 

GenetIC avaliou a associação dos PG dos sistemas β-adrenérgico, SRAA e da NOS com 

a evolução clínica e resposta terapêutica dos pacientes com IC crônica estável, apresenta 

ainda o presente subestudo que avaliou a importância dos mesmos PG na prevalência da 

FA, em pacientes do SUS portadores de IC sistólica.
58

 No futuro, essas descobertas 

poderão auxiliar a prever o surgimento da FA na IC e a individualizar o seu tratamento. 

Os PG também têm importância clínica na terapia com anticoagulante oral – 

varfarina sódica. Alguns estudos identificaram polimorfismos nos genes VKORC1 e 

CYP2C9
59 

e os relacionaram a uma variação na resposta a anticoagulação com varfarina 

sódica. Lima et al. também avaliaram este último PG em pacientes ambulatoriais do 

SUS.
60 

Com isso, torna-se possível predizer, individualmente, a resposta terapêutica 

com esse anticoagulante. 
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QUADRO 1: Polimorfismos genéticos associados à maior prevalência de FA. 

Autor Proteína relacionada Polimorfismo Associação com FA 

Bedi et al.
54 

2006 ECA I/D Genótipo DD 

Bedi et al.
54 

2006 eNOS G894T Genótipo T/T 

Amir et al.
55 

2008 Aldosterona sintase T-344C Genótipo 344CC 

Tsai et al.
56 

2004 Angiotensinogênio M235T Alelo M235 

Tsai et al.
56 

2004 Angiotensinogênio G-6ª Alelo G-6  

Tsai et al.
56 

2004 Angiotensinogênio G-217ª Alelo G-217 

ECA: Enzima de conversão da angiotensina; eNOS: Óxido nítrico sintetase endotelial. 

 

2.2.7 – Os polimorfismos genéticos do receptor β1-adrenérgico 

 

O gene ADBR1 está localizado no cromossomo 10q.
61-63 

Esse gene possui uma 

sequência de códons que codifica uma proteína com 477 aminoácidos, intercalada por 

uma região não traduzida, contendo 86 pares de base na extremidade 5’ e uma região 

não traduzida contendo 900 pares de base na extremidade 3’.
64

 

Foram descritos doze polimorfismos do tipo SNP (troca de um único par de 

bases nitrogenadas) para o gene ADBR1, dentre os quais 8 acarretam mudança de 

aminoácidos no receptor. Dois desses 8 SNPs, o Arg389Gly e o Ser49Gly, são os mais 

comuns e até hoje os mais descritos na literatura. Esses dois PG do ADBR1 são os 

únicos funcionalmente relevantes, e os seus genótipos específicos foram associados com 

diferentes apresentações de IC.   

A posição 1165 do gene pode ser ocupada por uma guanina, mais 

frequentemente, ou por uma citosina, alternando o aminoácido da posição 389 da 

proteína, na extremidade carboxila terminal entre arginina (Arg) e glicina (Gly) 

respectivamente. Já a posição 145 do gene é mais frequentemente ocupada por uma 

adenina ou, em menor frequência, por uma guanina, alterando o aminoácido da posição 

49 da proteína, na extremidade amino terminal, entre serina (Ser) e glicina (Gly) 

respectivamente. A figura 5 demonstra a posição dos PG no receptor, onde “q” 

representa a frequência do alelo polimorfo.
65,66

  

Entre os outros SNPs descritos para o ADBR1 podemos citar: Ala59Ser, 

Arg318Ser, Lys324Arg, Ala343Thr, Glu352Asp, Arg399Cys, Arg400Leu, His402Arg, 

Thr404Ala e Pro418Ala, contudo tais polimorfismos são raros (frequência de 1-2%) e 

não há muitos estudos acerca dos mesmos.
67,68 
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FIGURA 5: Polimorfismos do gene ADBR1 (Adaptado de Muthumala A 
69

). 

 

 

2.2.7.1 – O Arg389Gly  

 

O aminoácido da posição 389 do ADBR1 está localizado próximo ao sétimo 

domínio transmembrana, na cauda intracitoplasmática, e é um suposto domínio de 

ligação da proteína Gs (Figura 5).
66

  

Quando esse polimorfismo foi clonado pela primeira vez, o alelo presente era o 

Gly389 e, por isso, esse alelo foi durante muito tempo considerado o selvagem, apesar 

de ser menos frequente. O alelo Arg389 é altamente conservado entre as espécies, o que 

sugere que ele é o alelo ancestral.
69

  

A prevalência alélica é de aproximadamente 70% para ADBR1 Arg389 e de 

30% para ADBR1 Gly389. O conhecimento da frequência dos polimorfismos nas 

diferentes etnias é relevante, pois genótipos diferentes estão relacionados à 

susceptibilidade, resposta à terapia e prognóstico distintos em doenças cardíacas.
70
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2.2.7.2 – O Ser49Gly  

 

Na extremidade amino terminal do receptor β1-adrenérgico, no domínio 

extracitoplasmático, encontra-se o aminoácido da posição 49 (Figura 5). A mudança do 

aminoácido nessa posição pode alterar a conformação das porções transmembrana e 

intracitoplasmática da proteína. Além disso, ela desempenha função nos processos de 

sinalização por catecolaminas e down-regulation desse receptor.
71,72

  

O polimorfismo do ADBR1 Ser49Gly está em desequilíbrio de ligação com o 

Arg389Gly, em caucasianos e afroamericanos, e todos os homozigotos para Gly389 são 

também homozigotos para Ser49.
69

 Esse desequilíbrio foi demonstrado em um estudo 

com 700 mulheres, em que apenas três das quatro possibilidades genotípicas foram 

encontradas, quando se analisaram 1.254 alelos. O genótipo Gly49/Gly389 foi o único 

não encontrado.
65

  

 

2.2.8 – O papel funcional dos polimorfismos genéticos do receptor β1-adrenérgico 

 

2.2.8.1 – O Arg389Gly  

 

Alguns estudos experimentais têm demonstrado que a atividade simpática basal 

é duas vezes maior, e a resposta agonista, três vezes maior em indivíduos portadores do 

alelo Arg389, quando comparado com o alelo Gly389.
49,70,73

 Isso ocorre, 

provavelmente, em função da maior afinidade daquele pela proteína G, que é 

responsável pela ativação da enzima adenilato ciclase e, consequentemente, pelo 

aumento da produção de AMPc.  

Em 2002, estudos realizados em seres humanos, evidenciaram clinicamente 

maior atividade simpática basal nos pacientes portadores do genótipo Arg389Arg. Esses 

indivíduos demonstraram maiores níveis de pressão arterial sistólica, de pressão 

diastólica, de frequência cardíaca e de duplo-produto.
74

 Em 2006, experimentos 

realizados em ratos, demonstraram que a variante Arg389 se relaciona a uma maior 

atividade simpática em estágios agudos de doença cardiovascular.
61

 Além disso, em 

2008, a incidência de taquicardia ventricular também foi relacionada à presença do alelo 

Arg389, fato que pode correlacionar este genótipo com arritmias cardíacas adrenérgico-

dependendentes.
75,76 
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2.2.8.2 – O Ser49Gly  

 

Enquanto há um consenso, quanto à influência do polimorfismo Arg389Gly, na 

ativação da enzima adenilciclase, o mesmo não se pode dizer do polimorfismo 

Ser49Gly. Em 2002, Rathz et al.
72

 não encontraram em seus experimentos diferenças 

nos níveis de ativação da enzima adenilciclase entre as variantes. No entanto, no mesmo 

ano, Levin e cols.
62

 demonstraram que, quando a densidade de receptores estava dez 

vezes aumentada, as células que expressavam Gly49 tinham uma atividade basal e 

agonista-dependente aumentada para a adenilciclase. Com isso, existe uma 

possibilidade do códon 49 exercer função moduladora sobre o códon 389, em relação à 

atividade da adenilciclase.
68

  

Em relação ao down-regulation, alguns estudos demonstraram maior resistência 

do alelo Ser49 em relação ao alelo Gly49. Estudos evidenciaram que o alelo Gly49 é 

responsável por aproximadamente 25% mais degradação do receptor do que o Ser49, o 

que favorece o down-regulation.
 
Além disso, observou-se que os pacientes portadores 

do alelo Ser49 demonstram altos níveis de expressão agonista do receptor β1-

adrenérgico, em doenças com elevação crônica da atividade adrenérgica, como é o caso 

da IC.
77 

Por fim, outros estudos também têm relacionado esse mesmo genótipo, com 

resultados adversos em pacientes com IC, como: menor remodelamento reverso com 

uso de agentes β-bloqueadores, além de maior número de hospitalizações, transplantes 

cardíacos e óbitos.
76,78-80 
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3 – OBJETIVO 

 

3.1 – OBJETIVO PRIMÁRIO  

 

Avaliar a associação dos polimorfismos funcionais dos receptores β1-

adrenérgicos (Ser49Gly e Arg389Gly) com a presença de FA em pacientes 

ambulatoriais da rede pública de saúde, portadores de IC com disfunção sistólica do 

ventrículo esquerdo. 

 

3.2 – OBJETIVO SECUNDÁRIO 

 

 Avaliar a associação do tamanho do átrio esquerdo e da idade com a presença de 

FA nos mesmos pacientes avaliados no objetivo primário. 
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4 – CASUÍSTICA E MÉTODOS  

 

4.1 – DELINEAMENTO DO ESTUDO  

 

Estudo observacional, tipo caso-controle, multicêntrico, realizado no 

Ambulatório de IC do HUAP e no Hospital Geral da Faculdade de Medicina de 

Valença. Consiste em um braço do estudo GenetIC
55

, realizado no período de dezembro 

de 2005 a março de 2009, do qual os indivíduos foram selecionados no momento em 

que eram admitidos.  

O estudo envolveu as seguintes etapas:  

a. Registro dos dados clínicos e demográficos dos casos e dos controles.  

b. Coleta de sangue para a análise genética dos receptores β-1 adrenérgicos.  

c. Análise dos dados genéticos correlacionando-os com a características clínicas.  

d. Análise dos dados genéticos correlacionando-os com a presença de FA. 

 

4.2 – CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DO ESTUDO  

 

 O estudo foi composto por uma amostra por conveniência. Cento e quarenta e 

quatro pacientes foram incluídos no presente estudo, dos quais, 105 do HUAP/UFF da 

cidade de Niterói e 39 do Hospital Geral da Faculdade de Medicina de Valença. 

Os dados demográficos registrados foram: sexo, idade e cor autodeclarada. Os 

dados clínicos avaliados foram: presença de hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

diabetes mellitus (DM), doença arterial coronariana (DAC), insuficiência renal crônica 

(IRC), anemia e uso de medicamentos cardiovasculares. O Quadro 2 define as variáveis 

clínicas. 
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QUADRO 2 – Definição das variáveis clínicas. 

HAS PA sistólica > 140 mmHg, PA diastólica > 90 mmHg ou uso crônico de 

antihipertensivos.
81

 

 

DM 

Duas dosagens glicêmicas de jejum superiores a 126 mg/dL, pós 

prandiais superiores a 200 mg/dL, hemoglobina glicosilada > 6,5% ou 

uso crônico de Insulina ou hipoglicemiante oral.
82

 

 

DAC 

Historia previa de Infarto do miocárdio, revascularização miocárdica 

cirúrgica ou por angioplastia coronariana, cateterismo cardíaco 

evidenciando lesões coronarianas significativas e testes provocativos 

positivos para isquemia miocárdica
83

 

Anemia Níveis séricos de hemoglobina < 12 g/dl para mulheres e < 13g/dl para 

homens.
84

 

IRC Creatinina sérica > 1,5 mg/dL. 
85

 

HAS: Hipertensão arterial sistêmica; DM: Diabetes mellitus; DAC: Doença arterial coronariana; IRC: 

Insuficiência renal crônica; FA: Fibrilação atrial  

 

No momento da admissão, foi realizado o registro das medicações 

cardiovasculares em uso. A partir de então, ao longo do acompanhamento ambulatorial, 

os pacientes passaram a receber terapia medicamentosa padronizada para IC, em 

conformidade com a III Diretriz Brasileira de IC Crônica.
86 

 

QUADRO 3 – Tratamento segundo a classe funcional NYHA
86

. 

Classe funcional NYHA I e II IECA/BRA e β-bloqueador 

 

Classe funcional NYHA III e IV 

IECA/BRA, β-bloqueador, antagonista da 

aldosterona, nitrato + hidralazina, digoxina e 

diurético. 

IECA: Inibidor da enzima conversora de angiotensina; BRA: Bloqueador do receptor de 

angiotensinogenio.
 

Adaptado da III Diretriz Brasileira de IC crônica. 
86  
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4.2.1 – Grupo dos casos: Pacientes com IC Sistólica e FA  

 

Foram incluídos 24 pacientes que se apresentavam no momento da admissão do 

estudo GENETIC, critérios clínicos e ecocardiográficos para IC sistólica e FA ao 

eletrocardiograma de 12 derivações.  

 

 

4.2.2 – Grupo dos controles: Pacientes com IC Sistólica sem FA  

 

Cento e vinte pacientes que apresentavam critérios clínicos e ecocardiográficos 

para IC sistólica e não apresentavam FA ao eletrocardiograma de 12 derivações, foram 

incluídos no grupo dos controles.  

 

4.3 – AVALIAÇÃO CLÍNICA E EXAMES COMPLEMENTARES DOS PACIENTES   

 

4.3.1 – Critérios de Inclusão  

 

a) Idade ≥ 18 anos;  

b) Pacientes com história e exame físico compatíveis com IC, segundo os 

critérios de Boston;  

c) Fração de ejeção do VE (FEVE) menor ou igual a 50%, ao ecocardiograma 

transtorácico, utilizando o método de Simpson.  

 

4.3.2 – Critérios de Exclusão  

 

Este estudo, por ser um braço do estudo GenetIC
55

, apresentou os mesmos 

critérios de exclusão daquele. Os critérios foram os que pudessem influenciar no 

prognóstico ou resposta medicamentosa, independente do uso do betabloqueador:  

a) Pacientes com indicação ou submetidos à terapia de ressincronização 

cardíaca; 

b) Miocardite em atividade; 

c) Episódio de morte súbita abortada ou presença de desfibrilador implantável;  

d) Indicação de angioplastia ou cirurgia de revascularização miocárdica, 

planejada para os próximos meses;  



 

 
 

36 

4.3.3 – Avaliação Ecocardiográfica  

 

Os exames ecocardiográficos foram executados por dois ecocardiografistas 

experientes e com titulação na área, realizados na admissão, de acordo com as normas 

do Departamento de Ecocardiografia da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
87

 As 

análises feitas no estudo em questão foram: diâmetros cavitários do VE em sístole e em 

diástole e do átrio esquerdo, expressos em centímetros e FEVE pelo cálculo de volume 

(Simpson). O aparelho utilizado foi o Vivid 3, GE Medical Systems Ultrasound, 

Wisconsin, USA.  

 

4.3.4 – Avaliação Eletrocardiográfica 

 

Um registro eletrocardiográfico de 12 derivações foi realizado em todos os 

pacientes no momento da admissão no estudo. A FA era diagnosticada se houvesse 

registro eletrocardiográfico clássico da arritmia (ausência de ondas p, intervalos RR 

irregulares e linha de base com irregularidades chamadas de ondas “f’, que podem ser 

mais bem visualizadas nas derivações DII e V1).
14

 

 

4.3.5 – Exames Laboratoriais  

 

Foram realizados exames laboratoriais na admissão, os quais consistiram em 

dosagem de hemoglobina, glicose, creatinina e sódio.  

 

4.3.5.1 – Hemoglobina  

 

Foi considerado presença de anemia, quando os níveis de hemoglobina 

encontravam-se menor ou igual a 12 g/dl para mulheres e menor ou igual a 13g/dl para 

homens.
84

 

  

4.3.5.2 – Glicemia de admissão  

 

Diabetes mellitus foi diagnosticada nos pacientes que apresentavam duas 

glicemias de jejum superiores a 126mg/dL, duas glicemias pós prandiais superiores a 
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200 mg/dL, hemoglobina glicosilada superior a 6,5%, uso crônico de insulina ou 

hipoglicemiante oral.
82

  
 

 

4.3.5.3 – Creatinina de admissão 

 

Conforme definido na revisão de Van Biesen et al.
85

, considera-se função renal 

normal para valores de creatinina sérica inferiores a 1,5mg/dl.  

 

4.3.5.4 – Sódio de admissão  

 

Foi considerado hiponatremia, valores abaixo de 135mEq/L.
88

 

 

4.4 – AVALIAÇÃO GENÉTICO MOLECULAR 

  

4.4.1 – Extração do DNA Genômico  

 

A extração de DNA genômico a partir de sangue total foi feita com reagentes 

comerciais, de acordo com procedimento descrito pelo fabricante ou pelo método 

manual de precipitação salina.
89

 Resumidamente, na técnica manual, as amostras foram 

submetidas à lise celular com 1000L do tampão Tris-1 (Tris-HCl 10mM pH=8,0, KCl 

10mM, MgCl2 10mM, EDTA 2 mM pH=8,0) contendo Triton X-100 a 2,5%. Após 

centrifugação a 5.000 rpm por 5 minutos em centrífuga Beckman, os núcleos celulares 

foram lisados com 200L do tampão Tris-2 contendo SDS a 1%. As proteínas foram 

removidas por precipitação salina com 100L de NaCl 5M. O DNA presente no 

sobrenadante foi isolado por precipitação etanólica, e finalmente, ressuspenso em 100L 

do tampão TE (Tris-HCl 10mM e 1mM EDTA, pH=8,0) e mantidos a -20°C até o 

momento do uso. 

 

4.4.2 – Avaliação em gel de agarose e quantificação do DNA 

 

Após a extração, a integridade das amostras de DNA foi analisada por 

eletroforese (sistema de eletroforese BIO RAD) em gel de agarose a 0,8 %, em tampão 

TBE 1X (Tris-HCl 90mM, ácido bórico 90mM e EDTA 2mM) e corado com brometo 

de etídio. 
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4.4.3 – Análise dos Polimorfismos dos Receptores β1-adrenérgicos  

 

Os polimorfismos do gene ADBR1 (Arg389Gly e Ser49Gly) do receptor β-1 

adrenérgico foram analisados pelas técnicas de polymerase chain reaction (PCR) e 

Restriction fragment lenght polymorphism (RFLP).
90

 A reação de PCR foi realizada em 

um volume total de 25 L, sendo utilizados: 50 –100ng de DNA genômico, após ajuste 

da concentração, 1 U de Taq DNA polimerase Fermentas, tampão de reação (KCl 

50mM, MgCl2 1,5mM, Tris-HCl 10mM), 200M de cada desoxinucleotídeo (dATP, 

dCTP, dGTP, dTTP) e 15pmol de cada oligonucleotídeo (Quadro 4). Após desnaturação 

a 94°C por 5 minutos, as amostras foram amplificadas em um programa de 30 ciclos de 

30 segundos a 94°C (desnaturação) para os polimorfismos do ADBR1, anelamento em 

temperaturas e tempos específicos para cada variante (Quadro 4) e 1 minuto a 72°C para 

extensão, em um termociclador Techne modelo Progen. Em seguida as amostras foram 

submetidas à extensão final em um ciclo de 7 minutos a 72°C. Os amplicons foram 

avaliados em gel de agarose a 2%, usando como indicador de tamanho, um marcador de 

100 pares de base.
91

 

 

QUADRO 4. Sequências de oligonucleotídios utilizadas de acordo com as 

variantes. 

Gene Variantes Oilgonucleotídeos T anelamento 

 

 

ADBR1 

 

 

Arg389Gly
1
 

 

Sense 5’-CGCTCTGCTGGCTGCCCTTCTTCC-3’ 58
o
C/30seg. 

 
Antisense 5’-TGGGCTTCGAGTTCACCTGCTATC-3’ 

Ser49Gly
1
 

 

Sense 5’-CCGGGCTTCTGGGGTGTTCC-3’ 61
o
C/30seg. 

 
Antisense 5’-GGCGAGGTGATGGCGAGGTAGC-3’ 

T anelamento: Tempo de anelamento. 

1-Maqbool e cols.
91

 

 

4.4.3.1 – Análise Molecular do Polimorfismo ADBR1 Arg389Gly  

 

O fragmento de 530 pares de base amplificado foi digerido com a enzima de 

restrição (RFLP) BCG I que reconhece o sítio 5’...10(N)CGA(N)6TGC(N)12...3’, onde 

N representa qualquer nucleotídeo. Desta forma, a presença do alelo polimórfico Gly 

codificado pelo códon GGA abole o sítio de reconhecimento da enzima BCG I. A 

identificação genotípica foi baseada no seguinte padrão de fragmentos revelados em gel 
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de agarose a 2%: 342 e 154 bp para os homozigotos Arg389Arg, 530bp para os 

homozigotos Gly389Gly e 530, 342 e 154 bp para os heterozigotos Arg389Gly. O 

fragmento de 34 bp era muito pequeno para ser visualizado neste sistema de 

eletroforese.
92

 

 

4.4.3.2 – Análise Molecular do Polimorfismo ADBR1 Ser49Gly  

 

O fragmento de 564 pares de base amplificado foi digerido com a enzima de 

restrição (RFLP) Eco 0109 I que reconhece o sítio 5’...PuG↓GNCCPy ...3’, onde Pu 

indica a presença de uma purina (adenina ou guanina) e Py indica uma pirimidina 

(timina ou citosina) e N representa qualquer nucleotídeo. Desta forma, a presença do 

alelo polimórfico Gly codificado pelo códon GGC cria o sítio de reconhecimento para a 

enzima Eco 0109 I, possibilitando a identificação do homozigoto Gly49Gly pela 

presença no gel de agarose a 2% de fragmentos contendo 345 e 219 pares de base. Os 

indivíduos homozigotos Ser49Ser, que possuem apenas o códon AGC serão 

identificados pelo fragmento de 564 bp, enquanto a presença de fragmentos contendo 

564, 345 e 219bp identificará os heterozigotos Ser49Gly.
92

 

 

QUADRO 5 - Condições de amplificação e digestão para a identificação do 

polimorfismo receptor β1-adrenérgico. 

 Receptor ADBR1 

 Polimorfismo genético Arg389Gly Ser49Gly 

Técnica  PCR-RFLP PCR-RFLP 

Produto amplificado   530pb 564pb 

Ciclagem Denaturação inicial  94°C-5min 94°C-5min 

Denaturação* 94°C-30s 94°C-30s 

Anelamento* 58°C-30s 61°C-30s 

Extensão* 72°C-1min 72°C-1min 

Extensão final  72°C-7min 72°C-7min 

Enzima de restrição   BCG1 Eco0109I 

Efeito do SNP na sequência do DNA  ABS ABS 

Fragmentos de alelo selvage 342,154,34pb 345,219pb 

Fragmentos do alelo mutante 530pb 564pb 

Temperatura de digestão 37°C 37°C 

Tempo de digestão  20h 20h 
 PCR-polymerase chain reaction; RFLP-restriction fragment length polymorphism; pb-par de base; min-

minutos; s-segundos; h-horas; SNP-single nucleotide polymorphism; ABS-Abolishes binding site; CBS-

Creates binding site; (*)30 ciclos. 
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4.5 – ASPECTOS BIOÉTICOS  

 

Em conformidade com a Declaração de Helsinki, todos os participantes da 

pesquisa assinaram, após leitura, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 

B).  

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP CMM/HUAP 

121/05) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP – Brasília (DF), 

Brasil (registro 12411).  

 

4.6 – CONFLITO DE INTERESSES  

 

O presente estudo teve financiamento da FAPERJ.  

O grupo de pesquisadores responsáveis pela coleta dos dados, bem como o autor 

deste estudo e professores orientadores, não foram subvencionados para a realização do 

mesmo. 

 

4.7 – ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

A análise estatística foi composta pelos seguintes métodos:  

 Para realizar a análise do desvio do equilíbrio de Hardy-Weinberg em relação à 

distribuição dos genótipos dos polimorfismos dos receptores β-1-adrenérgico foi 

utilizado o teste do qui-quadrado (
2
); 

 Para realizar a análise das variáveis categóricas clínicas, medicamentosas e dos 

polimorfismos (Arg389Gly e Ser49Gly) entre o grupo dos casos e dos controles, 

foi utilizado o teste do qui-quadrado (
2
) ou o teste exato de Fisher; 

 Para realizar a análise das variáveis numéricas clínicas, laboratoriais e 

ecocardiográficas entre o grupo dos casos e dos controles, foi utilizado o teste t 

de Student ou o teste de Mann-Whitney. A homogeneidade da variância foi 

testada pelo teste de Levene; 

 A análise de Regressão Logística foi realizada para identificar as variáveis 

independentes significativas que se associam com FA.  
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 O critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%;  

 A análise estatística foi processada pelo software estatístico SPSS, versão 17.0 

(SPSS Inc., Chicago, Illinois). 
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5 – RESULTADOS 

 

5.1 – DESCRIÇÃO GERAL DA AMOSTRA ESTUDADA 

 

Foram incluídos no estudo 144 pacientes. A média de idade foi de 59±13 anos, 

50% auto declararam-se afrobrasileiros e 102 pacientes (70%) eram do sexo masculino.  

Quanto às comorbidades associadas à IC, 75% apresentaram HAS, 43% DAC, 35% 

DM, 26% anemia, 17% FA e 16% IRC. 

Na avaliação da classe funcional, segundo a classificação da NYHA, observou-

se que 34% dos pacientes encontravam-se em classe funcional I, 42% em classe 

funcional II, 23% em classe funcional III e 2% em classe funcional IV. 

Em relação às medidas ecocardiográficas, a FEVE apresentou média de 

35,5±9,3%, o DDFVE 6,8±1,0cm, o DSFVE 5,5±1,0cm e o diâmetro do AE 4,6±0,7cm. 

Em relação aos dados laboratoriais, a média da hemoglobina foi 13,5±1,8g/dL, 

da glicemia 126±63mg/dl, da creatinina 1,1±0,73mg/dL e do sódio 139±3,6mEq/L.  

Em relação à terapia medicamentosa, no momento da análise do estudo, 72% 

dos pacientes estavam em uso de terapia β-bloqueadora, 81% em uso de IECA, 12% em 

uso de BRA e 58% em uso de espironolactona. Além disso, 55% utilizavam Digoxina, 

66,5% Furosemida, 24,5% Tiazídico, 7,5% utilizavam a combinação de Hidralazina 

com Nitrato e 3% Amiodarona. 

A Tabela 2 fornece frequência (n) e percentual (%) das variáveis categóricas 

clínicas, medicamentosa e dos polimorfismos e a Tabela 3 fornece média, desvio padrão 

(DP) das variáveis numéricas clínicas, laboratoriais e ecocardiográficas na amostra total.  
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TABELA 2 – Descrição geral das variáveis categóricas clínicas, medicamentosas e 

dos polimorfismos (n = 144). 

Variável N % 

Sexo masculino 102 70,8 

Raça afrodescendente 72 50,0 

DAC 62 43,0 

Diabetes 50 34,7 

FA 24 16,6 

HAS 108 75,0 

CF NYHA   

I 49 34,0 

II 60 41,6 

III 33 22,9 

IV 2 1,4 

IECA 117 81,2 

ARAII 18 12,5 

Espironolactona 83 57,3 

β-bloqueador 104 72,2 

Amiodarona 5 3,5 

Arg389Arg 36 25,0 

Ser49Ser 104 72,2 

DAC: Doença arterial coronariana; FA: Fibrilação atrial; HAS: Hipertensão arterial sistêmica; CF: Classe 

funcional; NYHA: New York Heart Association; IECA: Inibidor da enzima conversora de angiotensina; 

ARAII: Antagonista do receptor de angiotensina II. 
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TABELA 3 – Descrição geral das variáveis numéricas clínicas, laboratoriais e 

ecocardiográficas (n = 144).  

Variável Média DP 

Idade (anos) 58,7 13,1 

AE (cm) 4,6 0,7 

DDFVE (cm) 6,8 1,0 

DSFVE (cm) 5,5 1,0 

FEVE (%) 35,4 9,3 

Hemoglobina (g/dL) 13,5 1,8 

Creatinina (mg/dl) 1,1 0,73 

Sódio (mg/dL) 139,1 3,6 

DP: Desvio padrão; AE: Átrio esquerdo; DDFVE: Diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo; 

DSFVE: Diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo; FE: Fração de ejeção.  

 

 

5.2 – ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO GENOTÍPICA, DA FREQUÊNCIA ALÉLICA 

E O EQUILÍBRIO DE HARDY-WEINBERG DOS POLIMORFISMOS DO 

RECEPTOR β1-ADRENÉGICO  

 

A Lei de Hardy-Weinberg descreve o princípio do equilíbrio genético em uma 

população. Esse equilíbrio se dará se, em uma dada população no decorrer das gerações, 

tanto as frequências alélicas como as frequências genotípicas permanecerem na mesma 

proporção. Para que isso ocorra não deve haver forças que possam favorecer a formação 

de outro gameta, tais como: migração, mutação ou seleção natural. 
93

 

 

5.2.1 – Cálculo do equilíbrio de Hardy-Weinberg em relação ao polimorfismo 

Ser49Gly  

 

Não houve desequilíbrio de Hardy-Weinberg na população de pacientes com IC 

estudada em relação ao polimorfismo Ser49Gly. Os dados da distribuição genotípica 

estão apresentados na Tabela 4, onde o genótipo AA corresponde a Ser49Ser, o AG 

corresponde a Ser49Gly e o GG corresponde Gly49Gly. A frequência alélica foi de 85% 

para o alelo A (Ser) e de 15% para o alelo G (Gly). O valor do 
2 

= 0, com p valor > 

0,05. 
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TABELA 4 – Distribuição genotípica em relação ao polimorfismo Ser49Gly. 

Genótipos Esperada Observada 

AA 

AG 

GG 

105,06 

35,88 

3,06 

105 

36 

3 

AA:Ser49Ser;AG:Ser49Gly;GG:Gly49Gly. 

 

5.2.2 – Cálculo do equilíbrio de Hardy-Weinberg em relação ao polimorfismo 

Arg389Gly 

 

Entretanto, em relação ao polimorfismo Arg389Gly, houve desequilíbrio de 

Hardy-Weinberg na população de pacientes com IC estudada. Os dados da distribuição 

genotípica estão apresentados na Tabela 5, onde o genótipo GG corresponde a 

Arg389Arg, o GC corresponde a Arg389Gly e o CC corresponde Gly389Gly. A 

frequência alélica foi de 42% para o alelo G (Arg) e de 58% para o alelo C (Gly). O 

valor do 
2 

= 14,22, com p valor < 0,001. 

 

TABELA 5 – Distribuição genotípica em relação ao polimorfismo Arg389Gly. 

Genótipos Esperada Observada 

GG 

CG 

CC 

25  

70 

49 

36  

48 

60 

GG:Arg389Arg;GC:Arg389Gly;CC:Gly389Gly. 

 

5.3 – ANÁLISE DOS GRUPOS DOS CASOS E DOS CONTROLES EM RELAÇÃO 

ÀS VARIÁVEIS CLÍNICAS, LABORATORIAIS, ECOCARDIOGRÁFICAS, 

MEDICAMENTOSAS E AOS GENÓTIPOS SER49SER E ARG389ARG 

 

A Tabela 6 fornece a frequência (n) e o percentual (%) das variáveis categóricas 

clínicas, medicamentosas e dos genótipos (Ser49Ser e Arg389Arg), em relação ao grupo 

dos casos e dos controles e a Tabela 7 fornece as médias e os DPs das variáveis 

numéricas clínicas, laboratoriais e ecocardiográficas, em relação ao grupo dos casos e 

dos controles. Os correspondentes níveis descritivos dos testes estatísticos (p valor) 

estão expostos nas tabelas. 
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Observou-se que a idade (p = 0,06), o AE (p = 0,0002), o genótipo Arg389Arg 

(p = 0,01) e o genótipo Ser49Ser (p = 0,005) apresentaram associação significativa com 

o grupo dos casos em relação ao grupo dos controles. Não existiu diferença 

significativa, ao nível de 5%, na proporção das demais variáveis entre os dois grupos. 

 

TABELA 6 – Análise das variáveis categóricas clínicas, medicamentosas e dos 

genótipos (Ser49Ser e Arg389Arg) em relação aos grupos dos casos e dos controles. 

Variável 
Casos (n = 24)  Controles (n = 120) 

p valor 

n %  n % 

Sexo masculino 19 79,2  83 69,2 0,33 

Raça afrodescendente 10 41,7  62 51,7 0,37 

DAC 7 29,2  55 45,8 0,13 

Diabetes 9 37,5  41 34,2 0,75 

HAS 19 79,2  89 74,2 0,61 

CF NYHA    I 8 33,3  41 34,1 

0,46 II 8 33,3  52 43,3 

III / IV 8 33,3  27 22,5 

IECA 20 83,3  97 80,8 0,77 

ARAII 2 8,3  16 13,3 0,39 

Espironolactona 16 66,7  67 55,8 0,33 

β-bloqueador 20 83,3  84 70,0 0,18 

Amiodarona 2 8,3  3 2,5 0,19 

Arg389Arg 11 45,8  25 20,8 0,01 

Ser49Ser 23 95,8  81 67,5 0,005 

DAC: Doença arterial coronariana; HAS: Hipertensão arterial sistêmica; CF: Classe funcional; NYHA: 

New York Heart Association; IECA: Inibidor da enzima conversora de angiotensina; ARAII: Antagonista 

do receptor de angiotensina II. 
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TABELA 7 – Análise das variáveis numéricas clínicas, laboratoriais e 

ecocardiográficas em relação aos grupos dos casos e dos controles. 

Variável 
Casos (n = 24)                Controles (n = 120) 

p valor 
média ± DP média ± DP  

Idade (anos) 63,3 ± 12,8 57,9 ± 13,0  0,06 

AE (cm) 5,1 ± 0,8 4,5 ± 0,6  0,0002 

DDFVE (cm)  6,7 ± 0,9 6,8 ± 1,0  0,52 

DSFVE (cm)  5,5 ± 1,0 5,5 ± 1,1  0,80 

FEVE (%) 35,5 ± 9,9 35,4 ± 9,2  0,98 

Hemoglobina (g/dL) 13,8 ± 1,6 13,4 ± 1,8  0,41 

Creatinina (mg/dl)  1,1 ± 0,4 1,4 ± 1,1  0,20 

Sódio (mg/dl)  139,8 ± 3,6 139,0 ± 3,6  0,43 

DP: Desvio padrão; AE: Átrio esquerdo; DDFVE: Diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo; 

DSFVE: Diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo; FE: Fração de ejeção. 

 

A proporção do genótipo Ser49Ser em relação aos genótipos Ser49Gly e 

Gly49Gly, e do genótipo Arg389Arg em relação aos genótipos Arg389Gly e 

Gly389Gly, são significativamente maior no grupo dos casos (pacientes com IC e FA) 

do que no grupo dos controles (pacientes com IC e sem FA), conforme ilustram as 

Figuras 6 e 7. 

 

 

FIGURA 6 – Associação do genótipo Ser49Ser com FA em relação aos genótipos 

Ser49Gly e Gly49Gly, nos pacientes com IC sistólica (p valor = 0,005). 
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FIGURA 7 – Associação do genótipo Arg389Arg com FA em relação aos genótipos 

Arg389Gly e Gly389Gly, nos pacientes com IC sistólica (p valor = 0,01). 

 

5.4 – ANÁLISE MULTIVARIADA: REGRESSÃO LOGÍSTICA 

 

Na população estudada, a análise univariada exposta anteriormente, demonstrou 

associação significativamente estatística entre os genótipos Ser49Ser e Arg389Arg e 

FA. No entanto, o tamanho do AE e a idade, também apresentam correlação com a FA. 

Posteriormente, através de análise multivariada, a correlação estatística entre a FA e os 

genótipos foi testada controlando para o tamanho do átrio esquerdo e a idade.  

 

5.4.1 – Regressão logística analisando o genótipo Ser49Ser, a idade e o tamanho do 

átrio esquerdo     

 

Inicialmente, na análise univariada, a chance do genótipo Ser49Ser estar 

associado com FA foi 11 vezes maior que a chance dos genótipos Ser49Gly e 

Gly49Gly, com intervalo de confiança de 1,44 a 85,02. Após regressão logística 

levando em conta a idade e o tamanho do AE, houve redução da chance para 8 vezes, 

com intervalo de confiança de 1,02 a 63,82. A Tabela 8 fornece os dados de forma 

simplificada com valores de odds ratios (OR) e intervalo de confiança (ic).  
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TABELA 8 – Resultado da regressão logística para Ser49Ser, idade e tamanho de 

AE. 

Variáveis Análise univariada Análise multivariada 

 

AE (cm) 

Ser49Ser 

Idade (anos) 

OR 

3,52 

11,07 

1,03 

ic de 95% 

1,73 – 7,15 

1,44 – 85,02 

0,99 – 1,07 

OR 

3,63 

8,02 

1,04 

ic de 95% 

1,69 – 8,01 

1,02 – 63,82 

1,00 – 1,08 

OR: odds ratios; ic: Intervalo de confiança; AE: Átrio esquerdo. 

 

5.4.2 – Regressão logística analisando o genótipo Arg389Arg, a idade e o tamanho 

do átrio esquerdo     

 

Da mesma forma que anteriormente, na análise univariada, a chance do genótipo 

Arg389Arg estar associado com FA foi 3,21 vezes maior que a chance dos genótipos 

Arg389Gly e Gly389Gly, com intervalo de confiança de 1,29 a 8,04. Após regressão 

logística levando em conta a idade e o tamanho do AE, a chance caiu para 2,78 vezes, 

com intervalo de confiança de 1,02 a 7,56. A Tabela 9 fornece os dados de forma 

simplificada com valores de odds ratios (OR) e intervalo de confiança (ic).  

 

TABELA 9 – Resultado da regressão logística para Arg389Arg, idade e tamanho 

de AE. 

Variáveis Análise univariada Análise multivariada 

 

AE (cm) 

Arg389Arg 

Idade (anos) 

OR 

3,52 

3,21 

1,03 

ic de 95% 

1,73 – 7,15 

1,29 – 8,04 

0,99 – 1,07 

OR 

3,89 

2,78 

1,04 

ic de 95% 

1,78 – 8,54 

1,02 – 7,56 

1,00 – 1,08 

OR: odds ratios; ic: Intervalo de confiança; AE: Átrio esquerdo. 
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6 – DISCUSSÃO 

 

A FA tem se comportado como uma epidemia cardiovascular, acometendo 

principalmente idosos, tendo se apresentado cada vez mais prevalente na IC.
 
O presente 

estudo é pioneiro ao identificar a associação entre os genótipos Ser49Ser e Arg389Arg e 

a FA em pacientes com IC sistólica. Ao lado disso, confirmamos achados já 

previamente demonstrados, que associam a idade e o tamanho do AE com FA na IC 

sistólica.
55,94,95 

A FA é um fator de mau prognóstico em pacientes com IC. Uma meta-análise 

envolvendo mais de 50000 pacientes já demonstrou que a presença de FA na IC está 

associada, de forma independente, à maior mortalidade.
8
 Além disso, a qualidade de 

vida também sofre impacto negativo em função da piora da sintomatologia,  do aumento 

de eventos tromboembólicos e do aumento na taxa de hospitalização.
96

  

O emprego de fármacos β-bloqueadores tem demonstrado redução nas taxas de 

desenvolvimento de novos casos de FA em pacientes com IC.
97

 Por outro lado, a 

conversão em ritmo sinusal nos pacientes com IC e FA, atualmente, tem sido realizada 

através da utilização da amiodarona, da dronedarona e das técnicas de ablação. No 

entanto, os estudos não têm demonstrado que a conversão em ritmo sinusal tenha 

impacto sobre a mortalidade.
98

 O que se tem observado é que pacientes convertidos a 

ritmo sinusal apresentam melhora na qualidade de vida e que se a conversão for 

realizada através de ablação por radiofrequência ocorre maior taxa de manutenção do 

ritmo sinusal na IC.
99

 

A anticoagulação é hoje recomendada para a maioria dos pacientes com IC que 

desenvolveram FA, em função da redução da morbimortalidade.
100

 Com isso, a 

identificação de indivíduos em risco, para desenvolvimento de FA, pode ser 

extremamente útil, possibilitando o emprego de anticoagulantes, para a prevenção de 

eventos tromboembólicos, ou mesmo de antiarrítmicos na prevenção de eventos 

arrítmicos. Além disso, os eventos assintomáticos de FA, que podem ser responsáveis 

pela deteriorização da função cardíaca ou pela ocorrência de fenômenos 

tromboembólicos, também poderão ser identificados através do acompanhamento mais 

intensivo por Holter ou por monitorização telefônica.
101  

A medicina personalizada, por meio da utilização de testes genéticos, que 

identificam novos biomarcadores capazes de auxiliar o manuseio de pacientes com IC, 

ainda se encontra em uma fase inicial, diferente do que acontece em outras áreas 
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médicas, como na oncologia.
59

 Entretanto, o ensaio para genotipagem do CYP2C19*2 

demonstrou recentemente que a substituição do clopidogrel pelo prazugrel, em 

pacientes submetidos à angioplastia percutânea, pode ter benefício (estudo apresentado 

no TCT 2011). Este teste, da mesma forma que os testes genéticos com os 

polimorfismos dos genes VKORC1 e CYP2C9,
59

 que avaliam a variação na resposta da 

terapia anticoagulante com varfarina sódica, são hoje os dois testes mais promissores 

com aplicabilidade na cardiologia.   

O presente estudo faz parte de um projeto do MS-DECID, que estuda o impacto 

da biologia molecular e de testes genéticos aplicados em pacientes com doenças 

cardiovasculares do SUS. A linha de pesquisa do curso de pós-graduação em ciências 

cardiovasculares – da molécula à população – tem estudado grupos de polimorfismos 

genéticos associados à resposta terapêutica e ao prognóstico na IC sistólica.
 

No SUS, a IC é a principal causa de internação entre os idosos e a terceira causa 

de internação entre as doenças cardiovasculares. Portanto, identificar, na nossa 

população, possíveis marcadores genéticos que possam ser úteis para a abordagem 

individualizada desta cardiopatia é fundamental para que, no futuro, possamos testar 

medidas que impactem sobre as hospitalizações, a qualidade de vida e a sobrevida.  

A população brasileira apresenta um perfil multiétnico, com isso, torna-se 

indispensável a avaliação por biomarcadores genéticos do impacto sobre o 

desenvolvimento, o prognóstico e a resposta terapêutica dos fármacos utilizados e dos 

dispositivos invasivos, como marca-passos e cardiodesfibriladores implantáveis. O 

medicamento Bidil
® 

(associação de Hidralazina com Nitrato) tem sido liberado pelo 

FDA (Food and drug administration), para tratar indivíduos que se autodeclaram 

afroamericanos, por ter demonstrado redução da morbimortalidade na IC.
102

 

A prevalência da FA em pacientes com IC sistólica é multifatorial, porém o 

papel do sistema nervoso simpático e os fatores genéticos a ele relacionados são 

fundamentais. Atualmente, a genética propõe que para um considerável número de 

doenças cardiovasculares, a susceptibilidade está associada, em parte, aos 

polimorfismos genéticos, particularmente àqueles polimorfismos associados aos 

receptores de neurotransmissores. Tendo em vista as alterações que as variações 

genéticas do receptor β1-adrenérgico podem causar na função do sistema adrenérgico, 

bem como seu impacto na predisposição às enfermidades, esses polimorfismos têm sido 

relacionados à propensão, evolução e desfecho de diversas doenças cardíacas, entre elas 

a IC.
1
  O papel central do sistema nervoso simpático e de seus receptores na IC pode 
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tornar os polimorfismos genéticos destes receptores fatores de risco importantes de 

outras complicações como a FA.  

A aceleração da tecnologia genética tem proporcionado um maior entendimento 

das consequências das variações genéticas. A descoberta dos polimorfismos genéticos 

dos receptores adrenérgicos e suas interações representam uma parcela significativa 

deste avanço, contribuindo para maior compreensão da associação FA-IC, em relação 

ao diagnóstico, à prevenção e ao tratamento.
103 

A gênese destas cardiopatias está 

envolvida em um complexo mecanismo que também pode se relacionar com fatores 

genéticos.  

De acordo com os dados obtidos no presente estudo, podemos observar que, 

entre pacientes portadores de IC sistólica, houve uma associação estatisticamente 

significativa entre a FA e o tamanho do AE, a idade e os genótipos Ser49Ser e 

Arg389Arg, ambos polimorfismos do gene ADBR1 do receptor β1-adrenérgico. A 

associação desses polimorfismos com FA na IC ainda não foi descrita, no entanto, 

existe fundamentação fisiopatológica para tal associação.
49,61,72-80

 

A amostra descrita neste estudo apresenta algumas características, que podem 

ser identificadas na Tabela 2. Primeiro, o grupo dos pacientes com FA (16,6%) foi 

proporcionalmente menor do que os observados em grandes estudos.
55

 Segundo, a 

FEVE e a classe funcional NYHA não se associaram com FA. Em outros estudos, a 

FEVE também não se apresentou associada, fato que ocorre com frequência em relação 

à classe funcional NYHA.
55,104,105

 

Estudos têm demonstrado associação da FA com idades mais avançadas.
55,94

 A 

explicação correta para esta associação ainda é incerta, porém algumas condições que 

predispõem a FA, como a HAS, a IC e DAC são comuns aos idosos. No estudo de 

Framingham, a incidência da FA dobrou a cada década, independente do aumento da 

prevalência das condições predisponentes conhecidas, sugerindo que o processo de 

envelhecimento, por si só, predispõe ao desenvolvimento da FA.
94 

Neste estudo, o que 

se pôde observar foi uma associação estatisticamente limítrofe entre a idade e a FA 

(p=0,06) e que a cada ano de idade a chance de FA aumentou 3,4%.  

O aumento do AE se apresentou como uma variável fortemente associada à FA 

(p=0,0002). Esse dado já era esperado, pois o aumento do AE está classicamente 

relacionado com o remodelamento cardíaco e com a fisiopatologia da FA em pacientes 

com IC sistólica. Além disso, o tempo de permanência da FA também pode, por si só, 

gerar remodelamento atrial e causar o crescimento desta cavidade.
95 

Neste estudo, como 
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o tempo de início da FA não pôde ser obtido, a presença da arritmia pode ter 

contribuído para o crescimento do AE.  

Em relação aos polimorfismos do receptor β1-adrenérgico, os genótipos 

Ser49Ser e Arg389Arg apresentaram associação estatisticamente significativa com a 

FA. Alguns estudos, citados anteriormente, relacionam o alelo Arg389 à maior resposta 

agonista, à maior atividade simpática basal em estágios agudos de doença 

cardiovascular e à maior incidência de taquicardia ventricular.
49,61,72-76

 Em relação ao 

genótipo Ser49Ser, além de exercer função moduladora sobre o códon 389, em relação à 

atividade da adenilciclase,
66

 já se sabe que o alelo Ser49 está associado à menor down-

regulation e, com isso, demonstra altos níveis de expressão agonista do receptor β1-

adrenérgico em doenças com elevação crônica da atividade adrenérgica, como a IC.
77

 

Além disso, o alelo Ser49 está relacionado com resultados adversos em pacientes com 

IC, tais como: menor remodelamento reverso com uso de agentes β-bloqueadores, maior 

número de hospitalizações, transplantes cardíacos e óbitos.
76,78-80

 

Fisiopatologicamente, a FA e a IC estão relacionadas à maior atividade 

adrenérgica. Este fenômeno foi demonstrado acima, em relação aos genótipos estudados 

(Arg389Arg e o Ser49Ser), fato que sustenta a idéia de que esses genótipos podem estar 

envolvidos na fisiopatologia da IC e da FA.
 49,61,72-80

 

O presente estudo evidenciou uma chance maior do genótipo Arg389Arg estar 

relacionado com FA do que os genótipos Arg389Gly e Gly389Gly, no entanto, a 

amostra está em desequilíbrio de Hardy-Weinberg, o que pode ter sido causado pelo 

fato de os pacientes já apresentarem uma doença, a IC, que por si só pode ter gerado o 

desequilíbrio.  

A significância estatística envolvendo o genótipo Ser49Ser e a FA nos pacientes 

estudados foi mais expressiva do que a que envolveu o genótipo Arg389Arg. A chance 

do genótipo Ser49Ser estar associado com FA foi 11 vezes maior do que a chance dos 

genótipos Ser49Gly e Gly49Gly. Em relação a esse polimorfismo, a amostra estava em 

equilíbrio de Hardy-Weinberg.  

Os achados do presente estudo indicam que há associação significativamente 

estatística com o aumento do AE, os genótipos Ser49Ser e Arg389Arg e a idade. Com 

isso, foi possível propor um escore de risco para FA, em pacientes com IC, a partir das 

variáveis anteriores. 

Em relação aos genótipos, utilizou-se como unidade de pontuação a presença 

dos genótipos Ser49Ser e Arg389Arg. O ponto de corte para pontuação, em relação à 
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idade e ao átrio esquerdo, foi a média entre os pacientes com FA, as quais foram: Idade 

> 63 anos e AE > 5,1cm.  

O escore demonstrou que, de acordo com o número de pontos acumulados pelo 

paciente, o risco de associação com FA aumentaria proporcionalmente. Sendo assim: 0 

ponto = 0%; 1 ponto = 5%; 2 pontos = 23%; 3 pontos = 32%; 4 pontos = 75% (valor de 

p < 0,001) Com isso, pôde-se criar um escore de risco para FA em pacientes com IC 

demonstrado na Figura 8. 
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Figura 8: Escore de risco para FA em pacientes com IC.  

 

 

A FA é uma patologia multifatorial, com isso, é extremamente difícil associar 

sua presença a uma única variável principalmente, no contexto da IC. Além disso, os 

polimorfismos genéticos exercem influência, porém não são os únicos responsáveis pelo 

surgimento, evolução e resposta terapêutica das doenças. Sendo assim, o presente 

estudo e seus achados clínicos e genético-moleculares, colaboram para o melhor 

entendimento da presença da FA nos pacientes com IC sistólica.
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7 – LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O estudo apresenta algumas limitações metodológicas que são citadas a seguir:  

(i) alguns resultados podem ter sido influenciados pelo número amostral reduzido para 

uma avaliação genética ideal, limitando inclusive a avaliação por haplótipos; (ii) os 

pacientes estudados são provenientes de apenas dois centros, em uma mesma região; 

(iii) aspectos sócio-econômicos podem interagir com fatores genéticos e interferir nos 

desfechos das cardiopatias. Como este estudo incluiu apenas pacientes da rede pública, 

os dados não se reproduzem para outras populações; (iv) não foi realizado cálculo 

amostral, tendo sido a amostra selecionada por conveniência; (v) como o diagnóstico da 

FA foi realizado exclusivamente por ECG, durante a consulta de admissão, não foi 

possível identificar as crises paroxísticas. 
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8 – CONCLUSÕES 

 

Baseados nos resultados obtidos a partir da população de portadores de insuficiência 

cardíaca sistólica estudada, concluiu-se que: 

1. Houve associação estatisticamente significativa entre os genótipos Ser49Ser e 

Arg389Arg, e FA na população estudada; 

2. O genótipo Arg389Arg apresenta associação significativa com FA, apesar do 

polimorfismo Arg389Gly não estar em equilíbrio de Hardy-Weinberg, o que 

prejudica a análise.  

3. Houve associação estatisticamente significativa entre a idade e o tamanho do 

AE, e FA na população estudada; 

4. Observou-se, ainda, que quanto maior a idade e o tamanho do átrio esquerdo, 

maior a chance de associação com FA; 
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10 – GLOSSÁRIO  

 

Cardiologia 

Angioplastia coronariana: Angioplastia coronária consiste na abertura de uma 

obstrução na artéria coronária estreitada por aterosclerose. Trata-se assim de uma 

técnica que utiliza um balão o qual, ao ser inflado dentro de uma artéria estreitada, 

desobstrui o vaso e facilita a passagem do sangue. Também pode ser aplicada uma 

minitela de aço, chamada de Stent, que, liberada, ajuda a manter a artéria aberta.  

Classe funcional: A quantificação da limitação do esforço tendo sido utilizada 

desde 1964 por meio da classificação proposta pela New York Heart Association 

(NYHA). Categoriza os doentes em uma de quatro categorias baseada na limitação da 

atividade física (dispnéia e angina de peito). Classe NYHA I: Sem sintomas e nenhuma 

limitação em atividades rotineiras; mais de 6 METs na ergometria; II: Leves sintomas e 

limitações em atividades rotineiras.Confortáveis no repouso. De 4 a 6 METs na 

ergometria; III: Com limitação importante na atividade física; atividades menores que as 

rotineiras produzem sintomas. Confortáveis somente em repouso. 2-4 METs na 

ergometria; e IV: Severas limitações. Sintomas presentes mesmo em repouso. Não 

tolera a ergometria. 

Cronotropismo (Automatismo): Diz respeito a capacidade de o coração gerar 

seus próprios estímulos elétricos, independentemente de influências extrínsecas ao 

órgão.  

Débito Cardíaco: é o volume de sangue bombeado pelo coração em um minuto. 

É igual à frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico.  

Desfibrilador Implantável: Os desfibriladores cardioversores implantáveis são 

uma alternativa no tratamento de pacientes com risco elevado de morte súbita, como as 

arritmias cardíacas malignas. Trata-se de um dispositivo implantável à semelhança de 

um marcapasso, com funções adicionais de cardioversor/desfibrilador e marcapasso 

antitaquicardia. Ou seja, ele reconhece o tipo de taquicardia e inicia o tratamento 

elétrico mais adequado.  

Fibrilação Atrial: A Fibrilação Atrial é um tipo de arritmia cardíaca em que a 

frequência ou o ritmo do coração tornam-se anormais. Causa uma batida do coração 

rápida e irregular durante a qual as duas câmaras superiores do coração (os átrios), que 

recebem o sangue do restante do corpo, tremem ou "fibrilam" em vez de bater 

normalmente.  
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Fração de ejeção: fração do volume de sangue recebido durante a diástole que é 

ejetada durante a sístole.  

Miocardite: é uma inflamação do miocárdio, a camada muscular grossa da 

parede do coração. Esta condição incomum pode resultar em uma variedade de sinais e 

sintomas, incluindo dor no peito (angina), batida anormal do coração, insuficiência 

cardíaca e parada cardiorrespiratória.  

Retorno venoso: é a quantidade de sangue que chega ao coração por minuto. O 

grande mecanismo que permite o retorno venoso é a compressão intermitente das veias 

dos membros inferiores. O outro mecanismo que favorece o retorno venoso é o próprio 

processo de respiração, de ventilação. Durante a inspiração, pela contração da 

musculatura inspiratória, faz-se um “vácuo” dentro da cavidade torácica; 

simultaneamente, o retorno venoso é favorecido. 

 

Genética 

Alelo: é cada uma das várias formas alternativas do mesmo gene. Um alelo 

selvagem é aquele que é considerado "normal" para o organismo em questão, opondo-se 

aos alelos mutantes que se referem a modificações genéticas relativamente recentes para 

a espécie. 

Base nitrogenada: é um composto cíclico contendo nitrogênio. São cinco as 

bases desse tipo, divididas em: purinas - Adenina e Guanina - e pirimidinas - Uracilo, 

Citosina e Timina. É a sequência dessas bases ao longo da molécula de DNA que 

carrega a informação genética.  

Códons: São grupos de três bases. Existem os códons denominados pontuação, 

que indicam o local em que a produção da proteína pelo RNA-mensageiro deve iniciar 

ou terminar. O códon de iniciação é geralmente adenina, uracila e guanina (AUG). 

Existem três códons de terminação: UAG, UAA e UGA.  

Cromossomo: longa sequência de DNA, que contém vários genes, e outras 

sequências de nucleótidos (nucleotídeos) com funções específicas nas células dos seres 

vivos.  

DNA: O ácido desoxirribonucléico, ou, em inglês deoxyribonucleic acid, é um 

composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o 

desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus. O DNA tem a 

forma de uma dupla hélice, a famosa “escada helicoidal”. Cada hélice constitui-se em 
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uma organização de unidades similares repetidas, denominadas nucleotídeos, os quais 

são compostos por um açúcar, um fosfato e uma base nitrogenada.  

Equilíbrio de Hardy-Weinberg: é a base da genética de populações. Afirma 

que, em uma população mendeliana, dentro de determinadas condições, as frequências 

alélicas permanecerão constantes ao passar das gerações. Independentemente de um 

gene ser raro ou frequente, sua frequência permanecerá a mesma com relação aos outros 

desde que essas condições sejam mantidas.  

Fenótipo: resultava da interação do genótipo com o meio ambiente, onde temos 

a equação: Fenótipo=Genótipo + Ambiente (F=G+A).  

Freqüência alélica: é a frequência relativa de um alelo de um locus numa 

população. Normalmente expressa-se como uma proporção ou uma percentagem.  

Gene: é a unidade fundamental da hereditariedade. Um gene é um segmento da 

cadeia do DNA, contendo uma sequência específica de nucleotídeos, e que ocupa um 

lugar definido no cromossomo chamado lócus.  

Genótipo: são as informações hereditárias de um organismo contidas em seu 

genoma.  

Haplótipo: é um grupo de polimorfismos de único nucleotídeo (SNPs) em uma 

única cromátide que estão estatisticamente associados.  

Homozigoto: é um termo da genética para indicar que os alelos presentes em um 

locus genético são idênticos. Um indivíduo é chamado de homozigoto, quando os alelos 

que codificam uma determinada característica são iguais. Ou seja, os alelos são iguais e 

ele vai produzir apenas um tipo de gameta.  

Heterozigoto: é aquele indivíduo que tem dois alelos diferentes do mesmo gene. 

Cada indivíduo possui dois alelos de cada gene, sendo que cada alelo fica em um dos 

dois cromossomos homólogos.  

Nucleótidos: são compostos ricos em energia e que auxiliam os processos 

metabólicos, principalmente as biossínteses, na maioria das células. Funcionam ainda 

como sinais químicos, respondendo assim a hormônios e outros estímulos 

extracelulares; eles são também componentes estruturais de cofatores enzimáticos, 

intermediários metabólicos e ácidos nucleicos. Os nucleotídeos são compostos por uma 

base nitrogenada, uma pentose e um grupo fosfato.  

Polimorfismo: é considerado a variação genética, encontrada em pelo menos 

1% da população, que não causa doença letal. Os polimorfismos podem contribuir para 
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traços como cor da pele, tipo sanguíneo (ABO), e também podem contribuir para a 

susceptibilidade a algumas doenças e/ou diferentes respostas a agentes farmacológicos.  

Reação em cadeia da polimerase: método de amplificação (de criação de 

múltiplas cópias) de DNA sem o uso de um organismo vivo.  

SNP (substituições base única): polimorfismo mais frequente. Envolve a 

substituição, de uma base nitrogenada por outra base nitrogenada.  

Técnica de RFLP: obtenção de cpDNA e tratamento do mesmo com enzima de 

restrição, seguido de eletroforese para separação dos fragmentos de acordo com o seu 

comprimento (tamanho). 
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Prontuário: 

 

Cor(auto-declarada):  Afro. Desc.  Branco  Pardo  Outras 

 

Início do quadro descompensação:_______________________________ 
Queixas de Insuficiência Cardíaca: 

  Sem queixas. 

Tabagismo:                                                                          Etilismo: 

 Não                                                                              Não 

  Sim :    ____cig./dia ,  há_____anos.                     Sim.   

 Parou?  Não                                                               Tipo de bebida:________________________ 

  Sim Há ____ anos.                                                   Quantidade:__ ________________________ 

Dispnéia: Não  Sim : Grandes esforços Médios esforços   Pequenos esforços Repouso 

 Ortopnéia    D.P.N.  Tosse noturna  Hipotensão 

 Precordialgia típica  Síncope  Cansaço  Lipotímia 

 Precordialgia atípica  Nictúria  Fadiga.  Astenia 

 Edema Intenso ronco  noturno  Apnéia do sono   Outra_______________ 
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 História familiar de DAC:                                         

  Sim                                     Não 

Comorbidades:  Tempo de evolução 
(Quando?) 

Diabete Melito (Glicemia jejum > 100mg%)  Sim               Não  

Insuficiência Renal Crônica (Creatinina > 1,5mg%)  Sim               Não  

Disfunção Tireoideana  Sim               Não  

Anemia (hb < 12,5 g%)  Sim               Não  

Fibrilação Atrial  Sim               Não  

Dislipidemia  Sim               Não  

Desnutrição protéica calórica  Sim               Não  

Obesidade – Índice de Massa Corporal (IMC)  Sim               Não  

Anticoagulação oral crônica  Sim               Não  

Desfibrilador / marcapasso  Sim               Não  

HAS  Sim               Não  

DPOC  Sim               Não  

Angina estável  Sim               Não  

IAM  Sim               Não  

Cirurgia de revascularização miocárdica  Sim               Não  

Revascularização percutânea  Sim               Não  

Disfunção Sexual  Sim               Não  

Depressão  Sim               Não  

Outras:_______________________________________________________________________ 

 Episódios de Descompensação Cardíaca desde o Último Atendimento: 

  Sim                   Não                              Quantos?_________ 

 

Fatores que possivelmente desencadearam a 

descompensação:______________________________ 
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Classe Funcional: NYHA (Associação de Cardiologia Novaiorquina)  I  II  III  IV 

Exame Físico: 

Estado Geral    Bom  Regular         Mau 

                          Pêso:______Kg        Altura:_______ m              IMC:______ 

                          Pressão arterial:______x_____mmHg                FC:_______ 

Pulso: 

     Normal     Filiforme      Alternante    Outro 

 

Frequência respiratória: 

     Normal     Taquipneia      Cheyne - Stokes 

 

Perfusão periférica:   Normal        Reduzida 

 

Aparelho cardiovascular: 

Ictus Cordis:___________________________________________________________________ 

Turgência de jugular à 45°:  Sim      Não 

Ausculta cardíaca: 

       Ritmo cardíaco:  Regular       Irregular 

     

 3ª bulha  4ª bulha  Sopro Atritopericárdico   P2>A2  Click,estalido 

 

Aparelho respiratório:  

Ectoscopia torácica:       Normal        Diâmetro antero-posterior  

Dispnéia:                         Ausente      Decúbito                   Ao adentrar o consultório  

Ausculta :                          Normal       Estertores finos          Sibilos 

Observações: 

____________________________________________________________________          

 

Abdome: 
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Ascítico:  Sim      Não      Fígado aumentado:       Sim  Não    Refluxo hepato-jugular:    Sim Não 

 

Membros inferiores : 

 Normal  Sinais de TVP  Insuficiência arterial 

 Edema____/4+  Tornozelos Tíbia  Joelhos  Coxas  Anasarca 

   

Tratamento:  

Medicações em uso , dosagem e frequência:  

β-bloqueador: Bloq. de canais de Ca: 

IECA: Digital: 

ARA II: Vastatina: 

Espironolactona: Amiodarona: 

Diuréticos de alça: Anticoagulante oral: 

Diuréticos tiazídicos: AAS: 

Hidralazina: Nitrato: 

Outros  

  

 Aderência ao tratamento:  Sim      Não 

Queixas Sugestivas de Efeitos Adversos Medicamentosos: 

 Não  

 Sim .Descrever :__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

________                                                       

 

Tratamento não medicamentoso 

Dieta hipossódica:                        Sim                Não 

Reabilitaçãocardio-pulmonar:  Sim                Não 

Atividade física:                       Não                Sim   Leve   Moderada    Intensa 

 

Exames laboratoriais do projeto. Data:___/___/____ 
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Hemograma: Hb: ____g/dl; Ht:_____%                                   Colesterol total:_____________ 

Leucócitos totais:_________                                                                     HDL:_______________ 

      Bastões:_________%                                                                           LDL: ______________ 

      Neutrófilos:______%                                                                           VLDL: _____________ 

      Monócitos:_______%                                                                          Triglicerídeos: _______ 

      Basófilos:________% 

      Eosinófilos:______% 

      Linfócitos:_______% 

Glicose:                                                   Uréia:                                                  Creatinina: 

Sódio:                                                      Potássio:                                               Ácido úrico: 

TAP:                                                        PTT:                                                      INR: 

TSH:                                                       T4: 

 

Outros:______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Eletrocardiograma. Data:___/___/___ 

Ritmo:  Sinusal  F.A.  BAV Outro: 

 Aumento AE  BRE3ª grau  SVE 

 Área inativa (parede): 

Outras: 

 

Ecocardiograma. Data:___/___/___ 

DDVE: DSVE: 

FE(SIMPSON): Índice de perfomance: 

AE: IMVE: 

Vol.AE:                      PSAP: 

Estenose aórtica:  Não  Sim:Gradiente médio:                               AVA: 

Padrão diastólico:       TipoI    TipoII    TipoIII    TipoIV : A  B 

 Avaliação subjetiva:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Holter.Data:___/___/___ 

TVNS  TV 

sustentada 

 FA / 

Paroxística 

EV nas 24 h  Outros 

 

Rx de tórax.Data:___/___/___ 

   Cardiomegalia  Congestão veno-capilar Derrame pleural   D    E 

 

Outras alterações:_____________________________________________________________ 

  

Teste de seis minutos.Data:___/___/___ 

___________m.Observações:_____________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Teste ergométrico.Data:-___/___/___ 

VO2_____________ 

 

Resposta da PAS:______________________                               Duplo produto máx.:________________ 

 

Resposta da PAD: _____________________                              FAI:______________________________ 

 

Déficit cronotrópico? Sim    Não                                          Met Max.:_____________________ 

 

PA em pé:                                                                                              PA no pico do esforço:                                                                                                

 

Pa no 1 min.:                                                                                         PA no 3 min.:     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PA Max. na Rec.:                                                                                 Momento da Rec. Da PA(min.):  

 

Intercorrências:   cansaço                                                dor nos memros inferiores. 

queda da PA precordialgia atípica precordialgia típica 

 

Distúrbios do ritmo: 

Repouso:_____________________________________________________________________________ 

 

Esforço:______________________________________________________________________________ 

 

Recuperação:__________________________________________________________________________ 

 

Classe funcional:____________ 

 

Decaptação sistólica: Sim     Não   
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CAT.Data:___/___/___  

____________________________________________________________________________ 

 

Cintilografia Data:___/___/___ 

____________________________________________________________________________ 

 

Ressonância magnética.Data:____/___/___ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Biopsia endomiocárdica.Data:____/____/____ 

____________________________________________________________________________ 

 

MODELO HEMODINÂMICO 

Quente / Seco  Quente / Úmido Frio / Seco    Frio / Úmido 

 

Provável Etiologia: 

 Mioc. Alcoólica  Mioc. Chagásica  Card. Isquêmica  

 Miocardite  Cardiopatia valvar  Mioc. Periparto 

 Mioc. Assoc. à SIDA  Mioc. Dilatada Idiopática  Mioc. Uso Quimioterápico 

 Pericardiopatia  Card. Hipertensiva  Mioc. Restrito 

 Mioc. Hipertrófica Miocárdio não compactado  Outra: 

 

Impressão Diagnóstica: 

 IC Função Preservada (FE >45%)   IC com Disfunção Sistólica  Disfunção isolada do VD  

 

Critérios de Boston: 

______________     Pontos 

 

Evolução atual da Insuficiência Cardíaca:    

Estável:    Sim.   Não. 
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Fatores de descompensação: 

Insuficiência Renal                                Anemia                           Infecção  

Suspensão da medicação                    Transgressão da dieta     

Outro:___________________ 

 

Conduta terapêutica: 

Medicação:    

 Mantida   Alterada 

Descrever a alterações: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Não Medicamentosa   

 Dietética Reabilitação cardiopulmonar     Cessação Tabágica 

 

Planejamento Diagnóstico / Educação do Paciente:   

___________________________________________________________________________ 

Observação:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Internação:  Não Sim. 

Data: _____/_____/_____ Médico: carimbo / assinatura: ______________________________ 
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B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: Associação dos Polimorfismos do Receptor β-1-adrenérgico com a 

presença de Fibrilação Atrial em pacientes com Insuficiência Cardíaca Sistólica.  

 

Pesquisadores responsáveis: Dr. Evandro Tinoco Mesquita e Dr. Bruno Costa do 

Nascimento 

 

Instituição a que pertencem os pesquisadores: Universidade Federal Fluminense 

 

Telefone para contato: 99857631 e 94556231 

 

Nome do voluntário:_____________________________________________________ 

Idade: _______anos     R.G.: ________________________ 

Responsável Legal (quando for o caso):______________________________________ 

R.G. do responsável legal:________________________________________________ 

 

O(A) Sr(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “ASSOCIAÇÃO 

DOS POLIMORFISMOS DO RECEPTOR β-1-ADRENÉRGICO COM A PRESENÇA 

DE FIBRILAÇÃO ATRIAL EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

SISTÓLICA”, de responsabilidade dos pesquisadores Dra. Georgina Severo Ribeiro e 

Dr. Evandro Tinoco Mesquita. Este projeto de pesquisa segue os padrões éticos e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense e pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP-Brasília) do Conselho Nacional de Saúde (Ministério da Saúde). 

O projeto tem como objetivo avaliar a sua herança genética (tendência na família que 

passa de pais para filhos) em relação às doenças do coração e ao efeito do seu 

tratamento, porque essa herança genética pode estar relacionada a problemas no coração 

e aos remédios utilizados no seu tratamento. Participando do estudo, os seus dados 

pessoais e as informações referentes a tratamentos e doenças prévias (que já teve antes), 

assim como as da sua consulta atual (doença cardíaca, tratamentos, exames realizados e 

evolução clínica) serão anotados na ficha de dados da pesquisa por um dos médicos da 

equipe. No dia da sua inclusão, agendaremos novas consultas para daqui a 3, 6 e 12 

meses para que seja registrada a evolução da sua doença. Os exames serão realizados no 

material genético isolado do sangue que ficará armazenado sob a guarda do Laboratório 

de PCR do Hospital Universitário Antônio Pedro, para estudos relacionados a doenças 

do coração. O seu tratamento será decidido pelo médico assistente e pela equipe médica 
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do hospital, e não será influenciado pela equipe envolvida no projeto. Além disso, os 

pacientes que participarem dessa pesquisa não estarão expostos a nenhum risco 

adicional, tratamento novo, procedimento ainda em experiência ou qualquer ônus 

econômico (não terão que pagar nada), em decorrência da pesquisa. 

O paciente poderá interromper sua participação neste estudo a qualquer momento, sem 

necessidade de justificativa, e esta decisão não incorrerá em qualquer prejuízo para o 

seu tratamento. As informações obtidas estarão disponíveis para os participantes e 

poderão ser utilizadas neste projeto de pesquisa sem que seu nome seja revelado. 

O benefício esperado com este trabalho será avaliar a influência desta herança genética 

na ocorrência de doenças do coração e definir o tratamento que funciona melhor. 

Eu,_____________________________________________, RG nº________________, 

(paciente ou seu responsável legal) declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói,_______de_______________________de__________. 

 

__________________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou do seu responsável 

 

____________________________________ 

Nome do responsável legal por obter o termo 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

Testemunhas 
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C – ARTIGO PUBLICADO 

 

Artigo de Atualização: 

 

Fibrilação Atrial na Insuficiência Cardíaca: novos avanços na genética molecular e 

no tratamento. 

 

Atrial Fibrillation in Heart Failure: new advances in molecular genetics and treatment. 

 

Bruno Costa do Nascimento, Evandro Tinoco Mesquita 

 

Rev Bras Cardiol. 2010;1(1):21-30 (janeiro/fevereiro) 

 

Programa de Pós-graduação em Ciências Cardiovasculares - Universidade Federal 

Fluminense (UFF) - Niterói (RJ), Brasil 

 

Correspondência: brcnascimento@gmail.com 

Bruno Costa do Nascimento | Rua Tavares de Macedo, 25 ap. 903 - Icaraí - Niterói (RJ), 

Brasil | CEP: 24220-210 

 

Recebido em: 22/10/2009 | Aceito em: 12/02/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


