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RESUMO 

 

A  doença arterial coronarina  é uma das principais causa de óbitos em 

todo o mundo e pode ser desencadeada por alterações no perfil sérico de ácidos 

graxos, nos padrões de expressão gênica, no consumo alimentar e dietético e por 

desequilíbrios antropométricos e/ou de composição corporal. O diagnóstico precoce 

desta doença é um desafio na medicina translacional, visto que os métodos 

utilizados são onerosos e/ou invasivos. O trabalho então teve como objetivo 

identificar biomarcadores para o diagnóstico precoce da aterosclerose por meio do 

perfil serico de ácidos graxos, expressão do RNAm da enoil-coA-hidratase 

(ECDHC3) e de fatores nutricionais em pacientes sem lesões e com diferentes 

extensões da lesão aterosclerótica. Realizou-se um estudo observacional, com a 

amostragem coletada por conveniência, formada por pacientes que iriam realizar 

pela primeira vez a cinecoronariogradia no setor de Hemodinâmica do Hospital 

Universitário Onofre Lopes.  Na primeira casuística participam 59 pacientes (n1,  

2011-2013) e na segunda 41  (n2, 2014-2015), ambos com idade entre 30-74 anos. 

Determinou-se a extensão das lesões por meio do índice de Friesinger, o perfil 

bioquímico (glicêmico,lipidêmico)  por espectrometria semiautomatizado; 

concentração sérica de ácidos graxos pela cromatografia gasosa; expressão do 

RNAm do ECHDC3 pela reação de cadeia de prolimerase  (PCR) em tempo real; 

consumo alimentar e dietético por dois recordatórios de 24h,  parâmetros 

antropométricos e composição corporal pela balança com bioimpedância elétrica, fita 

métrica e estadiometro. Os pacientes foram classificados em grupos: sem lesão 

(n1=18/n2 =8), poucas lesões (n1=17/n2=6), intermediárias (n1=17/n2=15) e graves 

(n1=7/n2=12). Na primeira casuística foi encontrado elevadas concentrações séricas 

de ácido oléico e de ácidos graxos monoinsaturados nos pacientes com poucas 

lesões e intermediárias, quando comparado com pacientes sem lesão (p<0,05). A 

expressão do ECHDC3 foi 1,2 vezes mais alta em pacientes com poucas lesões que 

em pacientes sem lesão (p=0,023), e 1,8 vezes mais baixa em pacientes com lesão 

grave que em pacientes sem lesão (p=0,020).  Na segunda casuística, a expressão 

do ECHDC3 foi 1,93 mais alta em pacientes com lesão intermediária do que com 

poucas lesões (p = 0.011) e 1,91 vezes mais alta em pacientes com lesão grave que 

em poucas lesões (p = 0.013). A análise de Spearman mostrou uma correlação entre 

os grupos de Friesinger com a expressão do ECHDC3  (r = 0.327, p =0.037) , e deste 



 
 

 
 

com o percentual de gordura visceral (r = 0.416, p =0.009). O índice de Friesinger  

também mostrou uma correlação com o consumo de carboidrato (r = 0.754, p = 

0.002), vitamina B1 (r = 0.507, p = 0.001), vitamina B2 (r = 0.388, p = 0.012), folato 

(r = 0.599, p = 0.000)  e magnésio (r = 0.528, p = 0.003). Verificou-se que o aumento 

de ácido oléico sérico, da expressão do ECHDC3 e da gordura visceral podem 

contribuir para a progressão da aterosclerose, uma vez que estes podem favorecer a 

β – oxidação, reação que favorece a formação de espécies reativas de oxigênio, 

desencadeando inflamação, um dos principais gatilhos para a aterosclerose. 

Também foi visto que o consumo de carboidratos e alguns micronutrientes podem 

favorecer a progressão da aterosclerose, já que o aumento da ingestão destes 

nutrientes pode propiciar a deficiência na absorção ou estresse oxidativo, que 

implica diretamente na etiologia desta doença.   

 

Palavras chaves: ―ácido oléico‖ ―expressão gênica‖ ―doença cardiovascular‖ 

―aterosclerose‖ ―índice de Friesinger‖ ―ECHDC3‖ ―consumo alimentar‖ ―gordura 

visceral‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Coronary arterial disease is a at leading cause of death worldwide and can 

be triggered by alterations in the serum profile of fatty acids, by patterns of gene 

expression, changes in dietary intake, and alteration anthropometric. The early 

diagnosis of this pathophysiology is a challenge in translational medicine, since the 

methods used are expensive and / or invasive. The aim in the study was to identify 

biomarkers for the early diagnosis of atherosclerosis through the relationship of 

serum fatty acid profile, enoyl-coA hydratase (ECDHC3) mRNA expression and 

nutritional factors in patients without lesions and with different extensions of the 

atherosclerotic lesion. The study was observational, with the sample collected for 

convenience in two casuistry in the Hemodynamics sector of the Onofre Lopes 

University Hospital (HUOL). In the first series, 59 patients partipated (n1, 2011-2013) 

and in the second 41 individuals ( n2, 2014-2015), both aged 30-74 years and who 

were undergoing coronariography for the first time. The extent of atherosclerotic 

lesions was determined by Friesinger index, the biochemical profile by semi-

automated spectrometry; the concentration of fatty acids by gas chromatography; 

gene expression of ECHDC3 mRNA by real-time PCR; food consumption and dietary 

intake for two 24-hour dietary intake recalls, anthropometric parameters and corporal 

composition  by the electric bioimpedance, measuring tape and stadiometer 

scale.Patients were classified into groups: no lesion (n1 = 18 / n2 = 8), low lesions 

(n1 = 17 / n2 = 6), intermediate lesions (n1 = 17 / n2 = 15) and major lesion (n1= 7 / 

n2 = 12). In n1 was observed high serum concentrations of oleic acid and 

monounsaturated fatty acids in patients with low lesions and intermediate when 

compared to patients without lesions (p <0.05). ECHDC3 expression was 1.2 fold-

higher in patients with low lesions than in patients without lesions (p = 0.023), and 1.8 

fold- lower in patients with major lesions than in patients without lesions (p = 0.020). 

In the second casuistry, the expression of ECHDC3 was 1.93 fold-higher in patients 

with intermediate lesions than in low lesions (p = 0.011) and 1.91 fold-higher in 

patients with severe lesions than in low lesions (p = 0.013). Spearman's analysis 

showed a positive correlation showed a between ECHDC3 mRNA expression and 

Friesinger index (r = 0.327, p = 0.037), between the gene and visceral fat  (r = 0.416, 

p = 0.009).  The Friesinger index also showed a correlation with the consumption of 

carbohydrate (r = 0.754, p = 0.002), vitamin B1 (r = 0.507, p = 0.001), vitamin B2 



 
 

 
 

(r = 0.388, p = 0.012), folate (r = 0.599, p = 0.000), magnesium (r = 0.528, p = 0.003). 

It was verified that oleic acid, ECHDC3 expression, percentage of visceral fat could 

favors β-oxidation, trigger for inflammation and CVD; while the greater consumption 

of carbohydrate and some micronutrients, also could be associated with the CVD 

development, since the excess or decreased absorption can favors the oxidative 

stress, that favors the atherosclerosis. 

 

Key words: ―oleic acid‖ ―gene expression‖ ―cardiovascular disease‖ ―atherosclerosis‖ 

―index Friesinger‖ ―ECHDC3‖ ―dietary intake‖ ―food consumption‖ ―visceral fat‖. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) permanecem sendo a maior causa 

de mortes em todo o mundo e segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

17,5 milhões de pessoas morreram por alterações cardiovasculares em 2012, 

representando 31% de todas as mortes globais por doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) 1. A partir deste alarmante perfil epidemiológico, a OMS 

estabeleceu como meta a redução de 25% da DCNT dentre elas as DCV até o ano 

de 2025 2. No Brasil as doenças do aparelho circulatório levaram a 340.284 óbitos 

no ano de 2014, sendo 12.411 referente a doenças das artérias, das arteríolas e 

capilares segundo o Código Internacional de Doenças (CID-10), informação  

encontrada no banco de dados de Informática do Ministério da Saúde do Brasil 3.  

A principal causa de DCV é a aterosclerose, caracterizada por um 

processo inflamatório que acomete o endotélio vascular, favorecendo o depósito de 

lipoproteínas aterogênicas como a lipoproteína de baixa densidade (LDL) 4, 

estimulando células vasculares para produzir e recrutar moléculas inflamatórias 5, 

monócitos e células T para a intima arterial, desencadeando a diferenciação em 

células espumosas, culminando na placa aterosclerótica 6. Um dos métodos de 

diagnóstico para o cateterismo é o Índice de Friensiger, que quantifica a extensão da 

lesão aterosclerótica 7. 

O surgimento e a progressão da DCV estão intimamente relacionados 

com a presença de fatores de risco que se dividem em dois grupos: os não 

modificáveis e os modificáveis. No primeiro grupo destacam-se fatores como: sexo 

masculino, idade > ou = 45 anos para homens e > ou = 55 anos para mulheres e 

história familiar precoce de aterosclerose. No segundo grupo encontram-se: 

presença de tabagismo, dieta inadequada, dislipidemia, diabetes mellitus, e 

hipertensão arterial 8. Estes fatores podem agir em sinergia implicando em maior 

chance para o desenvolvimento da doença.  

Uma variedade de abordagens para estimar risco para o desenvolvimento 

da doença cardiovascular já foram estabelecidos e são utilizados na prática clínica9. 

Dentre os algoritmos existentes, o Escore de Risco de Framingham é o indicado pela 

V Diretriz Brasileira Sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2013) 8, o 

qual estima a probabilidade de uma pessoa apresentar angina, IAM ou morrer de 

doença cardíaca em 10 anos. Contudo, embora o valor prático da aplicação do 
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Escore de Risco de Framingham seja grande, esse método é usado para prever 

riscos, não avalia a presença da doença já instalada. Além disso, apesar da 

importância dos lipídios sanguíneos na doença cardiovascular, 50% dos IAM 

ocorrem em indivíduos sem hiperlipidemia e mais de 20% dos eventos coronarianos 

ocorrem na ausência de algum fator de risco cardiovascular estabelecido10. 

O estudo dos Fatores de Risco Oculto após Infarto Agudo do Miocárdio 

(FORTIAM), discorre que a prevalência de pacientes com IAM, mas sem os 

clássicos fatores de risco comumente encontrados, foi exatamente 8% 11.  No 

Interheart Study foi encontrado 15% de pacientes com IAM que não apresentavam 

os clássicos fatores de risco 12 e o estudo Ibérica mostrou que 15% dos pacientes 

entre 25 anos e 74 anos não tinham a maioria dos fatores de risco conhecidos na 

literatura, e ainda tinham pior prognóstico 13. Diante disto, a busca por 

biomarcadores é pertinente 7, já que estes auxiliam os profissionais de saúde a 

diagnosticar doenças, prevenir  e avaliar condições físicas dos pacientes 14.  

Os biomarcadores são indicadores de processos biológicos normais, 

patogénicos ou respostas farmacológicas a uma intervenção terapêutica 15, além 

deles, o consumo alimentar e dietético deve ser investigado. A ―I Diretriz sobre o 

Consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular” ressalta o papel dos ácidos graxos 

(AG) na melhora do prognóstico da DCV e cita a gordura monoinsaturada, 

destacando o óleo de oliva e as castanhas, como alimentos, fontes de gordura, que 

tem um papel no metabolismo glicídico e de pressão arterial 16. Porém, os estudos 

são controversos e também é discutido que dietas enriquecidas com ácidos graxos 

monoinsaturados (MUFA), destacando o ácido oléico (AO), são tão aterogênicas, 

quanto dietas fontes de gorduras saturadas 17, 18. 

Além dos MUFA, tem-se a ação dos outros macronutrientes e 

micronutrientes sobre as DCV. Em um estudo de coorte, com 8461 indivíduos, que 

tinham uma dieta  hiperproteica (1.20 ± 0.27 g/kg) foi verificado aumento de eventos 

cardíacos, sem efeitos sobre a função renal 19, já o zinco é discutido na literatura por 

ter efeitos benéficos sobre a doença arterial coronariana e a cardiomiopatia, devido 

a sua atuação na via de sinalização redox, minimizando os efeitos da inflamação, 

que são gatilhos destas doenças 20. Além disso, os nutrientes também alteram a 

expressão de genes envolvidos com as DCV 21. 

Em estudo realizado por nosso grupo de pesquisa foi identificado o perfil 

de expressão gênica em  sangue periférico de pacientes com Síndrome Coronariana 
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Aguda (SCA). Foi observado, que nas primeiras 48 h após infarto agudo do 

miocárdio (IAM), 13 genes foram considerados como potenciais marcadores para 

IAM foram: ALOX15, AREG, BCL2A1, BCL2L1, CA1, COX7B, ECDHC3, KCNE1, 

IL18R1, IRS2, MYL4, MMP9 e TREML422. 

Um destes genes, o ECHDC3 (Enoyl CoA Hydratase Domain Containing 

3) aumentou significativamente a expressão dentro de 2 horas após a SCA, 

tornando-o um bom candidato a novo marcador precoce da injúria cardíaca  22. O 

gene possui um domínio muito similar ao da Enoil Coa-Hidratase (ECH), sendo 

possível que a ECHDC3 tenha atividade ECH e também esteja envolvida na β-

oxidação de AG, catalisando a hidratação da ligação dupla entre o segundo e 

terceiro carbonos da molécula de acil coenzima A (acil-CoA), que é um passo 

essencial na metabolização de AG 23. 

A oxidação de AG ou beta-oxidação consiste em três etapas e tem como 

finalidade produzir acetil CoA para seguir ao Ciclo de Krebs e produzir energia. Ao 

mesmo tempo produz muitos radicais livres, que podem aumentar a expressão de 

genes inflamatórios e contribuir para o desencadeamento de doenças como a DCV   

24. A gordura visceral também contribui para o aumento das DCV 25, já que o tecido 

adiposo visceral (TAV) é o mais ativo, ou seja, mais sensível à lipólise, via 

catecolaminas e β- adrenorreceptores, e mais resistente à ação da insulina, 

liberando maior concentração de AG, diretamente na veia porta, além de secretar 

maiores concentrações de adipocinas ligadas a processos pró-inflamatórios, 

favorecendo a aterosclerose 26. 

Dessa forma, a concentração sérica de AO, a expressão do ECHDC3, o 

consumo alimentar e dietético e o aumento do TAV ainda que pouco associados nas 

pesquisas, podem favorecer a progressão da aterosclerose, já que participam da 

beta-oxidação, do aumento da expressão de adipocinas que favorecem o processo 

inflamatório, um dos principais desencadeadores da doença. Portanto, investigar a 

relação deles em pacientes sem lesão e com diferentes extensões de lesão 

aterosclerótica contribuirá na melhor compreensão da doença e na possível 

aplicação das variáveis como potenciais biomarcadores no diagnóstico precoce e 

progressão da doença. 
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2.CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A doença arterial coronariana é uma das principais DCV, e devido a sua 

grande incidência e abrangência é considerada a doença do século 21, 

apresentando-se tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento, e causa 

milhares de óbito por ano 5. Muito pacientes desencadeiam a doença sem os fatores 

de risco clássico, então buscar biomarcadores precoces é pertinente, para evitar a 

progressão da doença27. Os métodos para diagnóstico da aterosclerose ainda são 

invasivos, onerosos ao erário público. Associado a isso, as pesquisas ainda 

precisam avançar, afim de esclarecer o papel do consumo alimentar: AG, 

carboidratos, micronutrientes na fisiopatologia destas  doenças 28. 

Os estudos com nutrigenômica também precisam ser mais explorados 

dentro desta temática, na tentativa de conhecer os mecanismos que favorecem um 

gene ser mais expresso ou silenciado, e talvez uma doença não ser sinalizada. 

Ressalta-se que estudos de expressão gênica são promissores na elucidação da 

fisiopatologia de doenças complexas como as DCV 22 e podem possibilitar novas 

abordagens científicas para o melhor tratamento destas doenças.  

Os dados antropométricos também merecem destaque, uma vez que a 

literatura discorre sobre o papel da gordura visceral na progressão das DCV 25. É 

ressaltado nos estudos que a gordura visceral aumenta a secreção de adipocinas, 

que estão envolvidas com o aumento da sinalização de substâncias inflamatórias, 

podendo desencadear a aterosclerose 26. 

Dessa forma, pesquisar novos biomarcadores precoces, menos invasivos 

é fundamental para atenuar o milionário orçamento público dispendido com as DCV, 

reduzir as complicações que estes métodos podem propiciar, além de diminuir o 

quantitativo de óbitos em todo o mundo. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar biomarcadores para dagnosticar precocemente a doença 

arterial coronariana e evitar a progressão da mesma, por meio da avaliação da 

expressão do gene ECHDC3, ácidos graxos e fatores nutricionais em pacientes com 

sem lesão e com diferentes extensões de lesão aterosclerótica.   

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar dados sociodemográficos dos pacientes sem lesão e diferentes extensões 

de lesão aterosclerótica para caracterizar a população; 

- Avaliar o perfil lipídico, glicêmico, hepático, renal dos pacientes sem lesão e 

diferentes extensões de lesão aterosclerótica; 

-  Classificar as lesões das artérias coronárias de acordo com o índice de Friesinger, 

na cinecoronariografia; 

- Avaliar a concentração sérica dos ácidos graxos em pacientes sem lesão e 

diferentes extensões de lesão aterosclerótica; 

- Analisar a expressão do RNAm  do ECHDC3 em pacientes sem lesão e diferentes 

extensões de lesão aterosclerótica; 

- Avaliar o consumo alimentar e dietético, dados antropométricos, composição 

corporal em pacientes sem lesão e diferentes extensões de lesão aterosclerótica; 

- Correlacionar a concentração sérica de ácidos graxos, consumo aimentar e 

dietético, percentual de gordura visceral com a expressão do ECHDC3 em pacientes 

sem lesão e diferentes extensões de lesão aterosclerótica; 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

 

As DCV são desordens que acometem o coração, vasos sanguíneos e 

incluem: doença arterial coronária, doença cerebrovascular, doença arterial 

periférica e outras condições 1. De acordo com dados do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no ano de 2016, a maioria dos 

óbitos por doença no Brasil, foram causados por alterações do aparelho circulatório, 

independentemente da classe socioeconômica e região 29. 

A aterosclerose é a origem primária de DCV nos países desenvolvidos, 

sendo uma doença complexa e hereditária que envolve vários processos celulares e 

vias moleculares 30, propiciando uma lesão endotelial 31. A doença é desencadeada 

por um processo inflamatório, dinâmico, evolutivo e sistêmico que acomete artérias 

musculares médias e de grandes calibres (coronárias e artérias das extremidades 

inferiores) e artérias elásticas (aorta, carótidas e ilíacas). Caracteriza-se pelo 

acúmulo de lipídios no espaço intra e extracelular na camada íntima do endotélio, 

favorecendo a formação de uma placa fibrosa 32. 

 Escores são utilizados para avaliar a extensão da aterosclerose, como o 

de Friesinger, que quantifica as lesões das artérias coronárias, utilizando uma 

variação de 0 a 15 pontos, considerando as mais críticas, aquelas com estenose 

maior que 50% 7. Vários métodos são utilizados para diagnosticar a doença, pode-se 

citar os métodos de imagem não-inasivos, como: a ultra-sonografia com doppler das 

artérias carótidas, angiotomografia e a angioressonância para detecção de lesões 

coronárias. Em um estudo realizado, foi observado uma correlação positiva entre 

métodos de imagem com as extensões das lesões das artérias coronárias 

determinada pelo índice de Friesinger na cinecoronariografia (método invasivo) 7. 

Contudo, embora os métodos de imagem sejam ideais, não são aplicáveis à 

população geral, pois tal medida seria onerosa, além disso, é necessário considerar, 

sua disponibilidade nos sistemas de saúde público, por isso que o monitoramento 

dos fatores de risco ainda é pertinente para evitar o evento cardíaco. 

Diversos fatores de risco contribuem para a aterosclerose, sendo os 

principais: o uso de tabaco, sedentarismo, uso exagerado de álcool e alimentação 

inadequada 33. A alimentação saudável favorece a melhora no prognóstico das DCV, 
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e as gorduras tem um papel de destaque, principalmente alguns AG. Mudanças 

qualitativas e quantitativas no teor de gordura da dieta são resultados da dieta 

ocidental moderna e tem alterado o equilíbrio da circulação e das concentrações 

teciduais resultantes dos lipídios totais e seus metabólitos. Muitas dessas mudanças 

nas concentrações séricas de AG foram associadas a alterações de biomarcadores 

de doença e desencadeamento de inflamação crônica 34. 

  

4.2 RELAÇÃO DOS ÁCIDOS GRAXOS COM A DOENÇA ARTERIAL 

CORONARIANA 

 

A composição sérica de AG pode ser usada como um indicador de risco 

de doença, pois alterações nestas concentrações tem sido relacionadas com 

doenças metabólicas e cardiovasculares, conforme registrado em estudos 

observacionais e de intervenção 34,35. 

Os AG possuem diversas funções biológicas e são divididos em dois 

grupos: saturados (AGS) e insaturados (AGI). Os AGS  podem ser divididos em dois 

grupos: cadeia média (entre 8 e 12 átomos de carbono na cadeia) e cadeia longa 

(acima de 14 átomos de carbono). Após a absorção intestinal, os de cadeia média 

são transferidos para a circulação sanguínea e são transportados ligados à 

albumina, pela veia porta, diretamente para o fígado, onde são metabolizados, não 

sendo responsáveis pelo aumento do colesterol sérico. Os principais AGS de cadeia 

longa são: mirístico (14:0), encontrado no leite e seus derivados; palmítico (16:0), 

cujas principais fontes são a gordura animal e o óleo de palma; esteárico (18:0), 

presente na gordura do cacau. O ácido palmítico é o mais abundante na alimentação 

humana. Os AGS de cadeia longa encontram-se no estado sólido à temperatura 

ambiente 16. 

Os AGI são classificados em razão do número de dupla ligações, em 

monoinsaturados (MUFA) ou poli-insaturado (PUFA); sendo encontrados 

especialmente na configuração cis da dupla ligação. A localização da primeira dupla 

ligação da cadeia carbônica a partir do grupo metila identifica a série do AG, por 

meio da letra ω, sendo os principais ω-3, ω-6 e ω-9. Os MUFA possuem uma dupla 

ligação na cadeia carbônica, e o mais comum encontrado na natureza é o oleico 

(C18:1), série ω-9, com maior concentração no óleo de oliva 16. 
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Estudo realizados em condições metabólicas bem controladas (em 

câmaras metabólicas) demonstraram que a substituição de AGS por MUFA ou PUFA 

possuía efeitos similares na redução do LDL-c. A partir de então, dietas fonte de 

MUFA têm sido recomendadas na prevenção de DCV 17. Em direção oposta à estas 

recomendações, estudos mais recentes refutaram a idéia de que os MUFA 

isoladamente possuem efeitos protetores contra as DCV. Experimentos com animais 

demonstraram que dietas enriquecidas com MUFA são tão aterogênicas quanto 

dietas enriquecidas com AGS 36. Estudos em primatas não humanos que 

consumiam uma dieta rica em gordura e colesterol mostrou uma relação entre o 

tamanho do LDL e a aterosclerose 37 e identificaram uma enzima hepática chamada 

acil-CoA:colesterol aciltransferase 2 (ACAT2) como um agente crítico na mediação 

de alterações induzidas pelo MUFA na aterosclerose. A ACAT2 no fígado sintetiza 

esteres de colesterol (EC) a partir do colesterol, que são incorporados dentro da 

apoB e são secretadas na corrente sanguínea. A relação entre a ACAT2 e a 

aterogenicidade da LDL tem sido estudada em macacos verdes africanos que eram 

alimentados com dieta que continha colesterol e enriquecidas com AGS, MUFA e 

PUFA. Essas dietas aumentavam a sinalização da ACAT2 no fígado, que propiciava 

aumento da secreção de EC  e subsequente enriquecimento do LDL com oleato de 

colesterol. Este oleato aumentava o tamanho do LDL, o que foi correlacionado com 

o aumento da extensão da lesão aterosclerótica em macacos que consumiam AGS e 

MUFA, em detrimento dos que consumiram PUFA 38. 

Em outro estudo para verificar a relação do ACAT2 e a aterosclerose, foi 

propiciado a deleção do gene. O trabalho foi realizado em ratos, e dividiram os 

mesmos em dois grupos: com e sem deleção do ACAT2 para avaliar a atividade da 

apoB e dos receptores de LDL. Os ratos faziam uso de dieta enriquecida com AGS, 

MUFA e PUFA. Aqueles ratos que tinham deleção na ACAT2 foram protegidos da 

aterosclerose independente do tipo de dieta consumida. O estudo mostrou que 

ACAT2 é um potente mediador da aterosclerose 39. 

Entre os MUFA, o AO é o mais relevante na dieta mediterrânea e tem um 

papel biológico que precisa ser investigado. Em células espumosas musculares o 

AO aumenta migração e/ou proliferação vascular, eleva a atividade da angiotensina 

II, endotelina 1 e fator de crescimento semelhante a insulina tipo 1, piorando o 

prognóstico da DCV 40. 
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Doronzo e colaboradores, em um trabalho realizado com cultura de 

células em ratos Zucker (ZR): magros (LZR) e obesos (OZR), avaliaram se o AO 

aumentava o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) em células vasculares 

do músculo liso (VSCM). Eles ressaltaram que a migração de VSMC a partir da 

camada média a íntima e a sua proliferação concomitante são as principais causas 

de espessamento da parede arterial. As células dos dois grupos foram tratadas com 

AO e foram observadas três respostas: o AO aumentou a síntese e secreção de 

VEGF; AO aumentou espécies reativas de oxigênio e induziu a ativação da PKC-

beta, aumentando o estresse oxidativo, o qual favoreceu as vias de sinalização 

responsáveis pela síntese e/ou secreção aumentada de VEGF. Este estudo 

demonstrou que o AO aumenta em VSMC o tamanho da síntese e secreção de 

VEGF em LZR pelo mecanismo do estresse oxidativo, e que essas ações do AO são 

atenuadas em VSMC de OZR, devido ao estresse oxidativo elevado, encontrado 

nestas células, provocar uma resistência à ação de VEGF 18. 

Em um trabalho realizado pelo grupo de pesquisa do Laboratório de 

Bioanálise e Biotecnologia Molecular (LBBM)  verificou-se elevadas concentrações 

séricas de AO em pacientes com poucas lesões 41, que podem ser propiciadas pelo 

metabolismo endógeno e não propriamente por meio do consumo alimentar e 

dietético, já que a síntese endógena é catalisada sob ação da estearoil-CoA 

dessaturase (SCD-1) 42 e os MUFA resultantes desta ação induzem a esteatose em 

maior grau que os consumidos via dieta por ativarem a expressão de genes 

lipogênicos. Essa ação é atribuída à maior capacidade de os MUFA provenientes de 

vias endógenas serem incorporados em lipídios não polares 43.  

Contudo de forma bastante disseminada na comunidade científica e 

popularmente, sabe-se que o azeite de oliva (fonte de AO) melhora o prognóstico 

das DCV, e estas propriedades podem não ser atribuídos ao AO, mas aos 

compostos fenólicos (FOs) obtidos da fração solúvel em água e incluem 

principalmente os com baixo peso molecular, como: hidroxitirosol e também a 

oleuperina, que são potentes antioxidantes, moduladores enzimáticos e varredores 

de radical livre 44.   

Estudos também sugerem uma importante função do azeite de oliva 

extravirgem na função endotelial 45,46. Em um trabalho com cultura de células para 

avaliar a ação dos compostos fenólicos do azeite e do vinho, foi verificado que o 

hidroxitirosol e a oleuperina reduziram a angiogenese inflamatória (desencadeia 
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aterosclerose) pela inibição da metaloproteinase 9 e cicloxigenase 2 47. No trabalho 

de Camargo e colaboradores, 2010, foi observado que a fração fenólica do azeite de 

oliva é capaz de reprimir a expressão de vários genes relacionados com a via 

inflamatória em pacientes com síndrome metabólica durante o período pós-prandial 

21.  

 

4.3 EXPRESSÃO DO  RNAm ECHDC3 NA DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA 

 

A literatura descreve que a natureza e o número de genes envolvidos no 

desenvolvimento de doença arterial coronariana não se encontram totalmente 

elucidada. O banco de dados Cardiovascular Gene Ontology 

(http://www.ucl.ac.uk/cardiovasculargeneontology), tem descrito mais de 4.179 

genes implicados em todo este processo fisiopatológico, sendo que 245 apresentam 

com maior número de citações em trabalhos científicos, envolvidos com disfunção 

endotelial, coagulação, inflamação e metabolismo lipídico, glicídico e outros 

processos. Além disso, em condições de estresse, podem ocorrer diferentes padrões 

de expressão gênica, resultantes de distintas combinações de genes, da ativação e 

desativação de eventos envolvidos na transcrição e tradução, como o 

processamento diferencial do RNAm denominado de splicing alternativo, com 

modificações pós-traducionais e outros processos 48. 

Stanton e colaboradores descreveram que mais de 200 transcritos de um 

total de 4.000 analisados, foram diferencialmente expressos, em experimentos com 

tecido muscular de ratos pós-infarto e grupo controle. A expressão destes genes foi 

monitorada durante 2 a 16 semanas e se observou aumento gradual da expressão 

dos genes ligados à remodelagem celular e metabolismo energético 49.  

Os estudos de expressão de RNAm e micro RNA (miRNA), a partir dos 

tecidos periféricos sanguíneos, demonstram ser potenciais ferramentas para se 

detectar marcadores de processo inflamatório vascular e outros indicadores de lesão 

tecidual, que refletem o dano celular em qualquer parte do organismo 50. O sangue 

periférico fornece informações sobre o estado do paciente em resposta a estímulos 

de citocinas e outros fatores solúveis liberados pelo endotélio, fígado, rim, coração, e 

outros tecidos, durante o processo inflamatório que pode preceder o IAM 51. 

No estudo de Silbiger e colaboradores, realizado em sangue periférico, foi 

encontrado aumento da expressão de ECHDC3 em pacientes com síndrome 
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coronariana aguda 22. O gene citado codifica uma enzima mitocondrial que possui 

um domínio crotonase, o que a torna parte da superfamília das enoil-CoA hidratases 

(ECH), sendo também conhecida como superfamília de crotonase. Essa família é 

composta por um grupo diverso de enzimas que catalisam reações diferentes em 

acil-CoAs, como isomerização, hidrólise de ligações tioéster, descarboxilação e 

hidratação 23. De acordo com a base de dados Pfam 

(http://pfam.xfam.org/family/PF00378.15, acesso 11 de julho de 2016), existem 

quinze proteínas humanas contendo o domínio crotonase: AUH; CDY2B; CDYL; 

CDYL2; DCI; ECH1; ECHDC1; ECHDC2; ECHDC3; ECHS1; EHHADH; HADHA; 

HCA64; HIBCH; PECI. 

Diante de possuir um domínio muito similar ao da ECH, é possível que a 

ECHDC3 tenha atividade ECH e também esteja envolvida na β-oxidação de ácidos 

graxos, catalisando a hidratação da ligação dupla entre o segundo e terceiro 

carbonos da molécula de acil-CoA, que é um passo essencial na metabolização de 

ácidos graxos para a produção de energia quando o aporte de glicose está baixo. No 

entanto, ainda não há evidências comprovando que a ECHDC3 possui essa 

atividade 23,52.  

Dentre as quinze proteínas da superfamília de crotonase, a ECHDC1 e a 

ECHDC2 também possuem um domínio similar ao da ECH, assim como descrição 

funcional ainda confusa, mas ao contrário da ECHDC3, já existe na literatura 

estudos funcionais para essas proteínas 23,53. 

Em um estudo realizado, foi encontrado aumento da expressão do 

ECHDC3 e altas concentrações séricas de AO em pacientes com poucas lesões 

ateroscleróticas 41, possivelmente por ambos sinalizarem o processo de beta-

oxidação, que favorece a formação de espécies reativas de oxigênio, 

desencadeando a inflamação, um dos principais gatilhos da aterosclerose. É 

importante discutir que o AO, mas não os demais AG de cadeia longa aumentam a 

expressão dos genes ligados com a oxidação de AG, pelo mecanismo dependente 

da sirtuínas 1 e do co-ativador-1 alfa do receptor ativado por proliferador de 

peroxissoma ( SIRT-1- PGC1α) 24. 

Diante destas evidências reforçou-se o interesse de avaliar a 

concentração  sérica de ácidos graxos, consumo alimentar e dietético e a expressão 

do ECHDC3 em pacientes sem lesão e com diferentes extensões de lesão, já que os 
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AG e o ECHDC3 fazem parte do processo de beta-oxidação, que aumenta a 

formação de radicais livres e favorece o processo aterosclerótico.  

 

4.4 CONSUMO ALIMENTAR E DIETÉTICO NA DOENÇA ARTERIAL 

CORONARIANA 

 

O estudo das associações entre consumo alimentar e dietético e 

alterações metabólicas, fatores de risco ou doenças requer uma avaliação detalhada 

e fidedigna da ingestão alimentar. A avaliação da ingestão alimentar compreende a 

estimativa de todos os alimentos e bebidas consumidos por via oral e geralmente 

envolve três etapas: a coleta da informação dos tipos de alimentos, o registro da 

quantidade ingerida e a conversão da ingestão de alimentos em valores de energia e 

nutrientes a partir de tabelas de composição de alimentos 54 O consumo alimentar e 

dietético de nutrientes, tem sido envolvidos com a influência para o risco e 

progressão de várias doenças crônicas, como as DCV 20,55   

Um estudo realizado, intitulado Seven Countries Studies verificou a 

mortalidade por DCV em homens com idade entre 40-59 anos que consumiam 

gorduras, encontrando uma relação entre letalidade e a ingestão de gorduras totais 

em 1970 56. Em 1986 encontraram a associação entre a mortalidade por DCV e o 

consumo de gordura saturada 57, entretanto, uma revisão sistemática realizada em 

2009 não confirmaram os achados dos estudos realizados anteriormente. Vinte e 

oito estudos desta revisão foram realizados nos Estados Unidos (EUA) e um coorte 

na Europa (incluindo 6600 mortes por doenças arterial coronariana entre 280000 

participantes). Nestes estudos foram investigados os efeitos do consumo de gordura 

total, AGS, MUFA, PUFA e gordura ômega-3 com as mortes por doença arterial 

coronariana e eventos cardíacos e não  encontraram nenhuma relação clara do 

consumo destas gorduras com a doença e os eventos 58. 

Em uma metanálise que incluiu 21 estudos epidemiológicos prospectivos, 

foi avaliada a relação entre consumo de gorduras saturadas e doença arterial 

coronariana, acidente vascular cerebral e DCV. Nestes estudos não encontraram 

relação entre a ingestão de gordura saturada com o risco de DCV, acidente vascular 

cerebral ou doença arterial coronariana 59. Outras revisões, que avaliaram a relação 

entre a redução ou modificação de gordura da dieta com a DCV, acidente vascular 

cerebral, mortalidade cardiovascular, morbidade cardiovascular verificaram que a 
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diminuição do consumo de gordura saturada reduziu o risco de eventos 

cardiovasculares em 14%, porém não houve efeitos evidentes sobre a mortalidade 

por DCV 60. Verifica-se então, que os estudos são contraditórios e mais pesquisas 

necessitam serem realizadas. 

Quanto ao consumo de gorduras monoinsaturadas, a dieta rica em MUFA 

proporciona efeitos favoráveis sobre as concentrações de triacilglicerois, HDL-c e 

susceptibilidade a modificação oxidativa. Estudos demonstram que dietas contendo 

MUFA em substituição ao PUFA tornam a LDL menos suscetível à oxidação 61, o 

que pode resultar, em teoria, em inibição do processo aterogênico, já que é 

amplamente aceito que a molécula de LDL oxidada tem relevante papel na 

inflamação vascular, na disfunção do endotélio e na formação de células espumosas 

na camada íntima. Essa ação atribui-se ao fato do AO inibir a expressão de genes 

que codificam as moléculas de adesão VCAM-1 e ICAM-1, bem como a E-selectina 

43. 

A importância do consumo de AO foi especialmente evidenciada em 

estudos baseados na dieta do mediterrâneo, caracterizada principalmente pelo alto 

consumo de azeite de oliva, frutas, hortaliças e grãos. A relevância deste padrão 

alimentar sobre a mortalidade cardiovascular foi demonstrado no estudo European 

Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (Epic) 62 e mais recentemente no 

estudo Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet 

(Predimed) 63. 

Verifica-se que o consumo de AO será benéfico dependendo da fonte, já 

que também temos a presença deste AG na carne vermelha. A conclusão obtida em 

metanálise aponta que apenas o AO proveniente do azeite de oliva é capaz de 

reduzir a mortalidade cardiovascular (12%), eventos cardiovasculares (9%) e 

acidente vascular cerebral (17%), quando se comparou ao menor consumo de AO e 

a razão MUFA/AGS.  

Além do consumo de AO, o consumo excessivo de carboidrato  pode 

contribuir para os eventos cardiovasculares. Recentemente, ensaios controlados 

randomizados mostraram que dietas com quantidade reduzida de carboidrato 

poderia favorecer a redução de peso e o risco cardiovascular 64–66. É pertinente 

discorrer que dependendo da fonte administrada de carboidrato, esta possibilidade 

passa a ser mais prevalente; pois se o consumo for oriundo  de frutas, verduras, este 
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risco é atenuado, já que estas fontes de carboidratos são associadas a um grande 

quantitativo de fibras, que reduz o índice glicêmico destes alimentos 66. 

Além dos macronutrientes, os micronutrientes também tem destaque na 

etiologia da DCV. As vitaminas do complexo B: B1, B2, B9, quando consumidas em 

pequena quantidade, podem favorecer o risco cardiovascular 67, já o excesso  do 

consumo, como observado em um estudo com a riboflavina, pode propiciar 

expoliação destas vitaminas pela urina, dificultando a absorção 68, possibilitando 

assim o aumento do risco cardiovascular. 

O magnésio também merece destaque, em uma metanálise realizada com 

40 estudos de coorte prospectivos com mais de 1 milhão de participantes foi 

observado que o aumento da ingestão de magnésio está associado com a redução 

do risco de infarto, falência cardíaca, diabetes, mas não com a aterosclerose 69. 

Verifica-se que mais estudos são necessários e avaliação de novos parâmetros, 

como os antropométricos e de composição corporal são pertinentes. 

  

4.5 ANTROPOMETRIA E COMPOSIÇÃO CORPORAL NA DOENÇA ARTERIAL 

CORONARIANA 

 

O tecido adiposo é um órgão dinâmico que secreta várias substâncias, 

dentre elas as adipocinas, que estão relacionados, direta ou indiretamente, com 

processos que contribuem para aterosclerose, hipertensão arterial, resistência 

insulínica e diabetes tipo 2, dislipidemias, ou seja, representa o elo entre 

adiposidade, síndrome metabólica e DCV. As adipocinas são polipeptídeos 

produzidos pelos adipócitos que agem de maneira autócrina, parácrina ou endócrina 

para controlar  várias funções metabólicas e têm papel na fisiopatologia da síndrome 

metabólica e de DCV 70. Na obesidade, os depósitos de gordura corporal estão 

aumentados, apresentando consequente elevação na expressão e secreção das 

adipocinas 26. 

A gordura visceral relacionada a obesidade está intimamente associada 

com a doença aterosclerótica, causando alterações nas funções dos adipócitos, 

incluindo a expressão potencializada do fator de necrose tumoral- α, inibidor do 

ativador de plasminogênio 1, fator de crescimento epidérmico de ligação de 

heparina, e hiposecreção das adiponectinas, que resultam no desenvolvimento de 

uma variedade de doenças circulatórias 71. 
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 Uma série de estudos mostram que o tecido adiposo de indivíduos com 

obesidade não contém somente macrófagos, mas células T 72, B 73 e eosinófilos 74, 

favorecendo a síndrome metabólica. Estes resultados mostram que o perfil de 

expressão gênica em celulas mononucleares periféricas pode refletir a condição da 

gordura visceral. Diante desta evidência, foi realizado um estudo para avaliar a 

associação entre a gordura visceral e o perfil de expressão gênica em células 

mononucleares periféricas para pesquisar novos marcadores que substituissem os 

utilizados para a gordura visceral 75.  

Neste estudo participaram 57 indivíduos, com índice de massa corpórea 

(IMC) > 25 Kg/m². A estimativa da área de gordura visceral foi realizada por 

bioimpedância elétrica e o perfil de expressão gênica por microarranjo de DNA e 

reação da cadeia de polimerase (PCR). No estudo foi avaliado a relação da 

expressão dos genes com a gordura visceral: dos 27 genes relacionados com ciclo 

circadiano, 5 genes foram associados com a gordura visceral, dos 239 relacionados 

com a inflamação, 14 foram correlacionados, dos 128 relacionados com a 

inflamação, 10 foram correlacionados, os 477 relacionados com a resposta imune, 

42 foram correlacionados, dos 260 envolvidos com o metabolismo lipídico, 8 foram 

correlacionados com a gordura visceral; sendo que as correlações estatisticamente 

significativas foram as com os genes do ciclo circadiano e inflamação 75 , e como a 

inflamação é a etiologia principal da aterosclerose, verificamos a intensa relação da 

gordura visceral com a progressão da DCV.  

Assim, verifica-se então que a concentração sérica de AO, a expressão 

do gene ECHDC3, o consumo dietético (dependendo dos nutrientes administrados) 

e a gordura visceral podem favorecer a aterosclerose, devido o aumento da 

sinalização da inflamação, contribuindo para a extensão da lesão aterosclerótica. 

Pesquisar sobre estas variáveis, transformando-as possivelmente em 

biomarcadores, favorecerá a diminuição da letalidade pelas DCVs. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 CASUÍSTICA E ASPECTOS ÉTICOS 

 

Trata-se de um estudo observacional, com 100 pacientes, sendo a 

amostragem coletada por conveniência. Na primeira casuística (2011-2013) 

participaram 59 pacientes de ambos os sexos, com idade entre 30 a 74 anos, que 

foram ao setor de Hemodinâmica do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para a realização de  

cinecoronariografia. Na segunda casuística, a coleta foi realizada entre agosto de 

2014 à julho de 2015 e 41 pacientes foram recrutados.  

O presente projeto seguiu às diretrizes regulamentadas da pesquisa 

envolvendo seres humanos, que constam na resolução do Conselho Nacional de 

Saúde nº 466/12 e nº340/04; sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) sob o número de protocolo 520/11 

(Anexo 2), CAAE: 0001.0.051.294-11. Os indivíduos selecionados e que aceitaram 

participar do estudo foram informados sobre o protocolo do mesmo, e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 3), acordando a participação. 

 

5.2. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Os indivíduos foram triados pelos pesquisadores e em seguida 

responderam um questionário (Anexo 1); caso surgisse alguma dúvida os 

prontuários eram avaliados. Foram incluídos no estudo: pacientes de 30-74 anos 

(parâmetro utilizado para cálculo do Escore de Framingham) de ambos os sexos, 

que tivessem realizando a cinecoronariografia pela primeira vez e não tivessem 

doenças pré-estabelecidas (doença cardíaca, câncer, doença renal). Foram 

excluídos do estudo os pacientes que apresentavam qualquer das seguintes 

condições: insuficiência renal crônica; insuficiência hepática, distúrbio endócrino 

(tireóide), com exceção de diabetes mellitus; doenças inflamatórias; neoplasia; 

doença hematológica; hipercolesterolemia familiar conhecida ou presente em 

membros da família; miocardiopatia, incluindo doença de Chagas; valvopatia; 

doença congênita; e pericardiopatia. 
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5.3. VARIÁVEIS ANALISADAS  

 

Exames laboratoriais foram realizados: glicemia, lipidograma, uréia, 

creatinina, ácido úrico, alanina aminotransaminase e aspartato aminotransaminase. 

Quanto a extensão da doença coronariana, após a cinecoronariografia, o 

grau da lesão foi avaliado pelo índice de Friesinger. O escore quantificou as lesões 

das artérias coronárias, utilizando uma variação de 0 a 15 pontos  76. Cada um das 

três artérias coronárias principais (descendente anterior, circunflexa e coronária 

direita) foi marcada separadamente, recebendo uma pontuação de zero a cinco: 0) 

nenhuma anormalidade arteriográfica; 1) irregularidades da artéria ou estenose 

menor que 30%, 2) estenose de 30-68%, 3) múltiplas lesões ou pelo menos dois 

segmentos com estenose de 30-68%, 4) estenose de 69-100%, exceto oclusão dos 

segmentos proximais e 5) obstrução total (ou oclusão) de um segmento proximal 

(lesão de 100%)7. Após a interpretação dos laudos, os pacientes  foram classificados 

conforme a pontuação, sendo agrupados em grupos: O – sem lesão, 1-4: poucas 

lesões; 5-9: lesões intermediárias e 10-15: lesões graves ou importantes, como 

adaptação de Chagas e colaboradores  76. 

Todos os pacientes selecionados foram submetidos à anamnese clínica 

completa com exame físico. Foram considerados portadores de hipertensão arterial, 

diabetes mellitus, dislipidêmico, tabagista, obeso, etilista, sedentário,  os pacientes 

que se incluiam em um ou mais itens descriminados abaixo: 

1) Hipertensão arterial sistêmica - o paciente que mencionou este fator de 

risco emitido por médico, com medidas de pressão arterial igual ou maior que 140 

/90 mmHg e/ou que estivesse em uso de medicação anti-hipertensiva 77; 

2) Diabetes Mellitus - o paciente que mencionou este fator de risco 

emitido por médico (informação do prontuário) em qualquer fase da vida e/ou que 

fazia tratamento com hipoglicemiantes orais ou insulina  78; 

3) Dislipidemias - considerou-se dislipidêmico o paciente portador de 

dislipidemia em algum momento de sua vida e/ou relatado por médico sobre o nível 

de colesterol ou triacilglicerol elevado e, que realizou tratamento dietético e/ou usou 

medicamentos hipolipemiantes 8; 

4) História familiar para doença coronária precoce - pacientes com relato 

de doença coronária em pais ou irmãos, abaixo dos 55 anos em homens, ou de 65 

anos em mulheres77; 
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5) Tabagismo – o paciente era classificado como: ―não fumante‖, quando 

o indivíduo tinha administrado menos de 100 cigarros ao longo da sua vida; ―ex-

fumante‖, quando o indivíduo tinha fumado pelo menos 100 cigarros ao longo da sua 

vida, mas não tinha fumado no ano passado e ―fumante‖, quando o indivíduo tinha 

fumado mais de 100 cigarros ao longo da sua vida e continuou a fumar 79; 

 6) Obesidade - o critério de obesidade foi adotado com base no índice de 

massa corpórea (IMC). O IMC foi calculado dividindo o peso em quilogramas pelo 

quadrado da altura em metros. O sobrepeso para adultos foi atribuído para aqueles 

que apresentavam IMC > 25,0 Kg/m²  e obesidade para aqueles que apresentavam 

IMC > 30,0 Kg/m² 80, já idosos o sobrepeso foi para aqueles com IMC > 27,0 Kg/m² 

81 e obesidade para aqueles > 30,0 Kg/m². O peso foi determinado com roupas 

leves, sem sapatos, utilizando balança Omron HBF-514C (Omron Healthcare, 

Japão)  e a altura mensurada com um antropômetro de 1,92 m;  

7) Etilismo - foi classificado de acordo com o tipo de bebida alcoólica e o 

número de porções consumidas em um mês. Uma porção era definida como uma 

lata de cerveja; uma taça de vinho; uma dose de rum, vodka, uísque, ou qualquer 

outra bebida destilada 82; 

8) Sedentarismo- os pacientes foram considerados sedentários quando 

não praticavam regularmente atividade física (os indivíduos precisavam praticar pelo 

menos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada ou pelo 

menos 75 minutos semanais de atividade. Atividade com duração inferior a 10 

minutos não é considerada para efeito do cálculo da soma diária de minutos 

despendidos pelo indivíduo com exercícios físicos) 82. 

Em relação aos medicamentos; os de uso diário foram considerados 

como medicação prévia ambulatorial. Foi dada especial atenção ao uso de 

medicamentos comuns a pacientes com elevado risco para doença cardiovascular, 

como: ácido acetil salicílico, betabloqueador, bloqueador dos canais de cálcio, 

nitrato, estatina, tienopiridínico, inibidor da enzima conversora da angiotensina, 

digitálicos e diurético, uma vez que a casuística do grupo não comportava pacientes 

infartados. 

 

5.4 AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA E DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS 

LABORATORIAIS 
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Foram coletadas 16 mL de amostras de sangue periférico de todos os 

pacientes do estudo, após jejum de 12  à 14 horas, utilizando sistema de coleta a 

vácuo.  Para realização das dosagens bioquímicas de glicose, colesterol total, 

lipoproteína de alta densidade (HDL), triacilglicerois, ácido úrico e uréia foram 

utilizados conjuntos de regentes da empresa Labtest (Lagoa Santa, MG, BR) por 

meio do método de ponto final 83. AST, ALT e creatinina foram quantificados por 

meio de conjuntos de reagentes também da empresa Labtest (Lagoa Santa, MG, 

BR) pelo método cinético 84. Todas as dosagens foram realizadas por espectrometria 

em analisadores bioquímicos semiautomáticos (BIO-200) (Bioplus, Lagoa Santa, 

MG, BR) e (BIO-100) (Bioclin, Quibasa Química Básica Ltda, MG, BR). O LDL foi 

calculado segundo a fórmula de Friedewald e colaboradores 85. Todas as análises 

foram realizadas no Laboratório de Bioquímica Clínica da Faculdade de Farmácia da 

UFRN. Como controle interno dos ensaios bioquímicos foi utilizado duas 

preparações liofilizadas, em matriz humana proteica, contendo vários analitos, 

Qualitrol H1 (Bioplus, Lagoa Santa, MG, BR) e Controle Interno – Control Lab 

(Control Lab, Rio de Janeiro, RJ, BR).  

 

5.4.1 AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO SÉRICA DE ÁCIDOS GRAXOS 

 

O método modificado utilizado para determinação dos ácidos graxos no 

plasma/soro constituiu de uma etapa de preparo da amostra e extração dos ácidos 

graxos, no qual foi adicionado 1 mL de Metanol/Clorofórmio cromatografia líquida de 

alta eficiência (CLAE) (2:1 v/v), seguido de centrifugação por 20 min, a 20000 rpm. 

Essa etapa foi repetida 3 vezes, sendo os sobrenadantes obtidos em cada lavagem 

reunidos e secos em fluxo contínuo de nitrogênio (N2) comum. 

A etapa de esterificação foi iniciada com adição de 0,5 mL de hexano 

CLAE, e 125 ul de metóxido de sódio (0,5 M), seguida de sonicação por 20 min. Em 

seguida, foi adicionado 2,5 mL de solução de NacL saturada, sendo a amostra 

mantida em repouso por 10 mim. Após essa etapa, foi adicionado 1 mL de hexano 

CLAE seguido por agitação em vortex, durante 30 seg. O sobrenadante (fase 

hexânica) foi transferido para tubos de vidro. Essa etapa foi repetida 4 vezes, sendo 

todos os sobrenadantes reunidos e secos em fluxo de N2. 

Após completa evaporação, os AG esterificados foram ressuspensos em 

0,25 mL de hexano CLAE, sonicando durante 5 min, filtrado (Milipore; 0,22 mm) 
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diretamente no vial e injetado no cromatógrafo à gás com detector de ionização de 

chama. 

O perfil de AG foi determinado em cromatógrafo a gás Shimadzu, CG-

2010, equipado com uma coluna capilar DB-FFAP (15 m x 0,100 mm x 0,10 um - J e 

W Scientific, Agilent Technologies). O hidrogênio foi utilizado como gás de arraste 

com fluxo de 0,27 mL/min, com vazão de 35 cm/s e pressão de 187,8 kPa. As taxas 

de fluxo de ar sintético, N2 e hidrogênio foram, respectivamente, 300, 30, 30 mL/min. 

As temperaturas do injetor e do detector foram de 250 ºC e 260 ºC, respectivamente. 

A programação de temperaturas da coluna foi de 100 ºC inicial, com retenção de 0,5 

min, rampa de 25 ºC/min a 195 ºC, 3 ºC/min a 205 ºC, 8 ºC/min a 230 ºC, com 

retenção de 4 min, 50 ºC/min a 245 ºC, retendo por 0,5 min. A razão Split utilizada 

no injetor foi de 1:150 e o tempo de corrida total foi de 15,56 min. 

Quanto ao padrão externo, utilizou-se uma mistura formada por 37 

ésteres metil de ácidos graxos (FAME 37, código 47885, Sigma Chemical Co). O 

volume de injeção foi de 1 ul, em injetor automático AOC 20i. Os AG foram 

identificados por meio da comparação dos tempos de retenção do padrão externo 

com as amostras. Foi utilizado também padrão interno methyl tricosanoate (C23:0, 

T9900, Sigma Chemical Co). Os resultados foram expressos como percentual total 

de AG presentes na amostra. 

As amostras foram processadas no Laboratório de Bromatologia da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP). 

 

5.5 EXTRAÇÃO DO RNA TOTAL  

 

Incialmente foram retiradas as células mononucleares das amostras de 

sangue periférico coletadas e as mesmas foram colocadas em uma solução de 

RNAlater até a extração(Life TechnologiesTM, Carlsbad, California, EUA). A 

extração do RNA foi realizada utilizando o conjunto de reagentes comerciais 

denominada RiboPureTM - Blood (Life TechnologiesTM, Carlsbad, California, EUA).  

A integridade do RNA total extraído foi avaliado pela eletroforese no gel 

de agarose a 1% com MOPS buffer, e foi quantificado por meio do Qubit® RNA HS 

Assay Kit, sendo a leitura realizada no Qubit® 3.0 Fluorometer (Life technology, 

USA). As amostras de RNA total obtidas foram armazenadas a -80°C até o seu 

processamento, por tratar-se de uma fita simples, instável. As extrações de RNA e 
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quantificações foram realizadas no Laboratório de Biologia Molecular (LABIOMOL) 

da Faculdade de Farmácia da UFRN. 

A partir 1 ug de RNA total extraído de células mononucleares, foi obtido o 

DNA complementar (cDNA), utilizando o conjunto de reagentes High Capacity RNA-

to-cDNA Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, EUA), que contém iniciadores 

aleatórios (random primers), desoxirribonucleotídeos fosfatados (dNTPs), a enzima 

transcriptase reversa (TR) e tampão. A reação de TR foi realizada com o 

termociclador MyCicler Thermal Cycler (Bio-Rad, Hercules, CA, EUA) de acordo com 

as seguintes etapas: 25ºC por 5 minutos, 42ºC por 30 minutos e 85ºC por 5 minutos. 

O cDNA obtido foi armazenado a -20ºC até a etapa de amplificação. As sínteses de 

cDNA foram realizadas no LABIOMOL da Faculdade de Farmácia da UFRN.  

 

5.6 REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO REAL 

 

A medida quantitativa da expressão do RNAm do gene candidato foi 

realizada pela PCR em tempo real, utilizando o sistema de amplificação ECHDC3 

TaqMan Assay (Hs00226727_m1) (Life Technologies).  A análise da expressão 

gênica foi realizada pelo método de quantificação relativa. O gene de referência foi 

escolhido entre três genes endógenos candidatos: GAPDH (glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase) (Hs.592355), ACTB (β-actina)  (Hs.520640), e 18S rRNA 

(Hs.626362), sendo selecionado o ACTB como referência, já que foi o mais estável 

para a expressão após aplicação do NormFinder (um aplicativo Visual Basic para 

Microsoft Excel) 86. Os iniciadores e as sondas marcadas com fluorófuro foram 

fornecidas (em solução 20 vezes concentrada) pelo ―Assay by design‖ (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EUA). 

As reações foram realizadas no termociclador ABI Prism 7500Fast 

(Applied Biosystems, Foster City, EUA). As reações de amplificação, utilizaram 

iniciadores a 90 nM e sonda marcada com fluorófuro 6-carboxifluoresceína (FAMTM) 

a 250 nM. Os demais reagentes foram fornecidos em solução 2x concentrada, 

denominada TaqMan® Gene Expression Master Mix, contendo dNTPs com dUTP, 

AmpErase® UNG (Uracil N- glicosilase), enzima AmpliTaq Gold® DNA Polymerase, 

e tampão de reação Gold PCR Buffer (Applied Biosystems, Foster City, EUA).  

O programa da PCR em tempo real, foi constituído de: um ciclo de 2 

minutos a 50ºC, favorecendo a atuação da UNG ; um ciclo de 10 minutos a 95ºC; 40 



36 
 

 
 

ciclos de 15 segundos a 95ºC e 1 minuto a 60ºC, sendo os sinais de fluorescência 

emitidos pelos fluoróforos das sondas TaqMan® que foram detectados pelo 

equipamento nesta etapa. Os dados foram analisados, utilizando programa 

Sequence Detection Software v1. 2.3 (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) 

que gerou curvas semi-logarítmicas dos sinais de amplificação. Para a quantificação 

relativa da expressão gênica, foi utilizado o método comparativo com ciclo de 

threshold (CT), sendo a formula utilizada de  2-∆CT, onde ∆CT é igual diferença entre 

o CT do gene alvo e o CT do gene endógeno 87. As reações foram realizadas no 

LABIOMOL/UFRN.   

 

5.7 AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR E DIETÉTICO 

 

O inquérito alimentar utilizado para avaliar o consumo alimentar e 

dietético foi o recordatório de 24h 88, sendo realizado em dois momentos: o R1, que 

foi preenchido quando o paciente foi realizar a cinecoronariografia e o R2, realizado 

com intervalo entre 30 e 45 dias da entrevista inicial, onde o paciente foi abordado 

por telefone, conforme metodologia utilizada no estudo do Vigitel 82. No R1 foi 

utilizado um registro fotográfico com utensílios e recipientes usados para servir os 

alimentos, afim de facilitar a classificação dos tamanhos das porções em: pequeno, 

médio ou grande. Nas etapas posteriores foram padronizadas as preparações para a 

construção de algumas fichas técnicas. Os dados obtidos foram utilizados no 

software Virtual Nutri Plus® 2.0 (São Paulo, Brasil) e as preparações e alimentos 

que não eram contemplados no programa, foram adicionados à base de dados, 

conforme necessidade, sendo utilizadas a Tabela de Composição Alimentar 

Brasileira – TACO 89 e a do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA) 90, além de rótulos com informações nutricionais coletadas de alimentos. 

Após alimentar o programa, os dados foram exportados para o excel, analisados, 

tabulados, divididos em R1 e R2 e finalmente seguiram para o SPSS® 22.0 software 

(SPSS, Chicago, IL, USA) para realização da estatística. 

 A prevalência de inadequação da ingestão de micronutrients foi estimada de 

acordo com o sexo e a idade, utilizando a estimated average requirement (EAR) 91–

94. A prevalência de inadequação de cada micronutriente foi estimada considerando 

a proporção de indivíduos com ingestão abaixo dos valores de EAR. A ingestão de 

potássio foi avaliada pela adequate intake (AI)95. A percentagem de indivíduos cuja 
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ingestão de sódio excedeu o nível tolerável de ingestão foi calculada pela tolerable 

upper intake level (UL)95. 

 

5.8.AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

5.8.1 PERCENTUAL DE GORDURA 

 

 O percentual de gordura (PG%) foi mensurado por meio da balança de  

bioimpedância elétrica (BIA) tetrapolar da marca Omron HBF-514C (Omron 

Healthcare, Japão). A avaliação da composição corpórea por meio da  BIA é feita 

pela passagem de uma corrente elétrica de baixa amplitude e de alta frequência 

mensurando: resistência (R), reactância (Xc), impedância (Z) e ângulo de fase (Ф) 96 

e classifica os pacientes da seguinte forma:  

 

Tabela 1. Percentual de gordura, dividido por sexo e idade 

Sexo Idade Baixo PG% Eutrófico Alto PG% Muito Alto 

PG% 

 

Feminino 

20-39 <21% 21-32,9% 33,0-38,9% >39% 

40-59 <23% 23-33,9% 34,0-39,9% >40% 

60-79 <24% 24-35,9% 36,0-41,9% >42% 

 

Masculino 

20-39 <8% 8,0-19,9% 20-24,9% >25% 

40-59 <11% 11,0-21,9% 22,0-27,9% >28% 

60-79 <13% 13,0-24,9% 25-29,9% >30% 

Fonte: WHO, 2010
97

.   

 

O percentual de gordura visceral foi também mensurado por meio da 

balança de  bioimpedância tetrapolar da marca Omron HBF-514C (Omron 

Healthcare, Japão), e os valores  < 9% foram considerados  eutróficos, de 10 - 14 

são mensurados como alto e > 15 são considerados muito altos 98, favorecendo o 

risco cardiovascular 97. 

 

5.8.2 PERÍMETROS 
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O perímetro da cintura e quadril foi aferido por uma fita métrica extensível 

e flexível de 150 cm. Para obtenção dos valores dos perímetros, circundou-se o 

indivíduo com a fita no local do corpo que desejava-se medir, sendo a mesma 

colocada com firmeza, sem esticar excessivamente, evitando-se assim a 

compressão do tecido subcutâneo. Os perímetros foram aferidos com os indivíduos 

usando roupas leves, em posição ortostática, abdomem relaxado, braços ao lado do 

corpo e pés juntos. O perímetro da cintura foi aferido entre o último arco costal e a 

crista ilíaca, sendo marcado um ponto médio entre eles e em seguida foi realizada a 

mensuração. O perimetro da cintura foi considerado elevado, se fosse: > 88 cm em 

mulheres e > 102 cm em homens8. O perímetro do quadril foi medido na extensão 

máxima das nádegas.  A razão perímetro da cintura e perímetro do quadril foi 

calculada dividindo-se o valor da medida da cintura pelo resultado do quadril. Esta 

razão avaliou o risco cardiovascular, sendo: > 1, 00 para homens  e > 0,85 para 

mulheres8. 

 

5.9 ANÁLISE ESTATISTICA  

 

Foi utilizado o programa SPSS 22.0 software (SPSS, Chicago, IL, USA) 

para a realização da estatística. A distribuição foi avaliada usando o teste de 

Kolmogorov-Smirnov 99. As variáveis contínuas foram apresentadas com média e 

desvio padrão e foram analisadas aplicando ANOVA, Student’s t-test, seguido pela 

correlação de Pearson. As variáveis que não apresentaram distruição normal foram 

representadas com mediana e intervalo interquartil e foram analisadas pelo Kruskal-

Wallis, Mann-Whitney, seguido pela correlação de Spearman. As variáveis 

categóricas foram comparadas pelo teste chi-square. Para todos os testes foram 

considerados estatisticamente significantes os resultados cujos níveis descritivos de 

valores de p forem inferiores a 0,05. 

Os dados dietéticos da variabilidade, variabilidade intrapessoal foram 

ajustados pelo metodo de Nusser et al100. Em seguida, os resultados foram 

ajustados pela energia 101. Foi utilizado a análise pela ANOVA para determinar a 

variabilidade intrapessoal e para estimar a variância intra e interpessoal foi utilizado 

a média quadrática100. Para controlar os fatores de confundimento inerentes a 

ingestão de energia total e remover as variáveis externas, os dados foram ajustados 

pela energia usando o método do resíduo 101.  
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6. ARTIGO 

 

6.1 O artigo intitulado ― The relationship of the oleic acid level and ECHDC3 

mRNA expression with the extent of coronary lesion‖ foi  publicado no periódico ― 

Lipids in Health and Disease‖, que possui fator de impacto 2,137 e Qualis B1 da 

CAPES para área de Nutrição. 

 

The relationship of the oleic acid level and ECHDC3 mRNA expression with the 

extent of coronary lesion 

 

Running head: Oleic acid and ECHDC3 expression in coronary lesion 

 

Words: 3000 
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Tables: 2 

 

 

 



40 
 

 
 

 

 

 

 



41 
 

 
 

 

 

 

 

 



42 
 

 
 

 



43 
 

 
 

 

 

 

 



44 
 

 
 

 

 

 

 



45 
 

 
 

 

 

 



46 
 

 
 

6.2 O segundo artigo intitulado ―Relationship of ECHDC3 mRNA expression, 

visceral fat and dietary intake with extent of coronary lesion‖ será  

submetido no periódico ― Nutrition‖, que possui fator de impacto 2,839 e Qualis 

A2 da CAPES para área de Nutrição. 

 

Relationship of ECHDC3 mRNA expression, visceral fat and food consumption 
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Abstract  

Objective 

The aim of study was to verify the relationship among ECHDC3 mRNA expression, 

visceral fat and dietary intake in patients with different extent of coronary lesion. 

Research Methods & Procedures 

41 individuals, 30 to 74 years and that undergoing cinecoronariography participated in 

the study. Serum biochemistry and ECHDC3 mRNA expression in blood were 

evaluated. The dietary intake was assess by 24-hour recall method, while the 

anthropometric and corporal composition by bioimpedance. 

Results 

According to Friesinger index, patients were classified into groups: without lesion (n = 

8), low (n = 6), intermediate (n =15) and major (n = 12). ECHDC3 mRNA expression 

were 1.93-fold higher in patients with intermediate that low (p = 0.011), and 1.91-fold 

higher in patients with major than low (p = 0.013). Spearman analysis showed a 

between ECHDC3 mRNA expression and Friesinger index (r = 0.327, p = 0.037), 

between the gene and visceral fat  (r = 0.416, p = 0.009).  The Friesinger index also 

showed a correlation with the consumption of carbohydrate (r = 0.754, p = 0.002), 

vitamin B1 (r = 0.507, p = 0.001), vitamin B2 (r = 0.388, p = 0.012), folate (r = 0.599, 

p = 0.000), magnesium (r = 0.528, p = 0.003).  

Conclusion 

Our data suggests that ECHDC3 upregulation, increased visceral fat, which may 

contribute to the progression of atherosclerosis, because they favor β-oxidation, trigger 

for inflammation and CVD; while the greater consumption of carbohydrate and some 

micronutrients, also could be associated with the CVD development, since the excess or 

decreased absorption can favors the oxidative stress. 

Keywords: ECHDC3; visceral fat; dietary intake; Friesinger index; cardiovascular 

diseases. 

Abbreviations 

CVD, cardiovascular disease 
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Introduction 

Cardiovascular diseases (CVDs) are complex process, which has a strong 

heritable component, and involves a number of cellular processes and molecular 

mechanisms (1). CVDs are the leading cause of death worldwide, characterized by an 

inflammatory process that can be triggered by patterns of gene expression (2), altered 

anthropometric measurements, corporal composition (3) and changes in food 

consumption and nutrient intake (4).  

The involvement of ECHDC3 mRNA expression with cardiovascular diseases 

is scarcely explored in the literature, which might be due to its recent identification. 

ECHDC3 encodes enoyl-CoA hydratase domain containing 3, a mitochondrial enzyme 

that has a crotonase-like domain similar to enoyl-CoA hydratase (5). A study showed an 

ECHDC3 upregulation in patients with coronary artery lesion, which suggests that this 

gene might be associated with the initial progression of cardiovascular disease (2).  

Moreover, the excess of adiposity is known to have harmful effects on health, 

specifically on cardiovascular well-being. An investigation has shown that not only the 

amount of fat, but the location of specific adipose depots has an important role in the 

development of cardiometabolic disease (6). The visceral adipose tissue is the most 

active, more sensitive to lipolysis, releasing a higher concentration of free fatty acids 

(7). In addition, it has been shown a significant association between visceral fat and 

development of atherosclerotic diseases (8), beyond food consumption and CVD (9). 

Dietary intake plays a role in the development of CVD. Several dietary factors 

support a strong causal link with CVD, including the protective effect of the 

Mediterranean diet, a high-quality diet, a “prudent” diet, vegetables, and nuts and the 

harmful effect of the “Western” diet, trans-fatty acids, and high–glycemic index or load 

(10). Some studies recommend a greatly restricting carbohydrates and the increased 

protein intake, because these diets show to be more effective for improve cardiovascular 

health (11), while consumption of micronutrients also contribute to the homeostasis of 

the human organism, as well with the progress or prevention of some important diseases 

such as cancer, cardiovascular diseases (12). Thus, as there are no studies evaluating the 

relationship between ECHDC3 mRNA expression, visceral fat and nutrient intake with 

CVDs development and progression yet, we aimed to evaluate those variables in 

patients with different extent of coronary lesion.  
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Material and methods 

Study population   

Forty-one male and female individuals aged between 30 to 74 years that were 

undergoing cinecoronariography to investigate extent of coronary lesion were enrolled 

in the present study. Exclusion criteria included diagnosis of cardiomyopathy, heart 

valve disease, congenital diseases, pericarditis, coronary revascularization, chronic 

kidney disease, liver failure, endocrine disorder (except for diabetes mellitus), 

inflammatory diseases, malignant diseases, blood disorders, autoimmune diseases and 

family history of hypercholesterolemia. Patients were selected at the Hemodynamics 

unit of Hospital Universitary Onofre Lopes. This study was approved by the hospital’s 

Research Ethics Committee under protocol number CAAE 0001.0.051.294-11. All 

participants signed an informed consent form. 

 

Blood samples and biochemical analysis  

Peripheral blood samples were obtained from patients. Fasting serum glucose, 

total cholesterol and fractions, urea, creatinine K, uric acid, alanine and aspartate 

aminotransaminases were measured using colorimetric and colorimetric-enzymatic 

methods in BIO-2000 IL, a semi-automatic biochemical analyzer (Bioplus, São Paulo, 

Brazil). Values of LDL-cholesterol were calculated according to the Friedewald formula 

(13).  

 

Extent of coronary lesion 

The extent of coronary lesion was assessed by the Friesinger index (14). Each 

of the three main coronary arteries (anterior descending, circumflex and right coronary) 

was scored separately from zero to five. Subjects were classified as without lesion when 

the Friesinger index was equal to 0; low lesion, when it varied from 1–5; intermediate 

lesion, 6–10; and major lesion, 11–15, as adapted from Chagas et al. (2013) (15). 

 

RNA extraction and RT-qPCR 

Total RNA was extracted from blood samples previously stored in RNAlater® 

Stabilization Solution (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA), using an RiboPureTM 

– Blood kit (Life Technologies). RNA integrity was assessed by 1% agarose gel 

electrophoresis with MOPS buffer, while its quantity was measured using Qubit® 2.0 

Fluorometer (Life Technologies). cDNA synthesis was performed using a High 



51 
 

 
 

Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) 

in a MyCycler Thermal Cycler (BIO-RAD, Philadelphia, PA, USA). RT-qPCR was 

performed using ECHDC3 TaqMan Assay (Hs00226727_m1) (Life Technologies). The 

reference gene was selected from a normalization study of three endogenous candidate 

genes: GAPDH (Hs.592355), ACTB (Hs.520640), and 18S rRNA (Hs.626362). RT-

qPCR reactions were carried out in 96-well plates using the 7500 Fast Real-time PCR 

System (Applied Biosystems). Relative expression of ECHDC3 was calculated using 

the 2-deltaCT method (16) with ACTB as a reference gene. 

 

Anthropometric assessment and corporal composition 

The body mass index (BMI) of adults (n = 41) was classified according to the 

recommendations of the World Health Organization (WHO) (17), while the elderly was 

classified by Lipschitz (18). 

Waist circumference was measured at the midpoint between the last rib and the 

iliac crest by using an inelastic tape measure. The values of waist circumference were 

considered elevated when it was > 88 cm in women and > 102 cm in men (19). 

The percentage of visceral fat was analyzed by Omron HBF-514C electric 

bioimpedance balance (Omron Healthcare, Japan), and according to manufacturer's 

recommendation, values > 9% were considered normal, 10-14% were considered as 

high and > 15 were considered very high (20). 

 

Food intake assessment  

The food intake was investigated by using two 24-h recall being performed as 

follows: R1 was completed on the day that the patient was performing 

cinecoronariography and R2 was performed by phone between 30 and 45 days after the 

initial interview, as in the methodology of Vigitel (21).   

The foods were converted into nutrients by the software Virtual Nutri Plus® 

2.0 (São Paulo, Brazil) and the new preparations and foods, that were not included in 

the program, were added to the database as necessary, along with their nutritional 

composition, from The Brazilian food composition table (22) and the United States 

Department of Agriculture (USDA) (23) database, as well nutritional information 

collected from processed food labels was also included. 

Participants with reported energy intakes <500 or >5000 kcal were excluded 

(24). Energy, macronutrient, and fiber intake adequacies were classified as 
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recommended by the were classified as recommended by the IV Brazilian Guidelines 

for Dyslipidemias and Prevention of Atherosclerosis (25). 

The prevalence of inadequate micronutrients intake was estimated according to 

sex and age by using the estimated average requirements (EAR) cut-point method (26–

29). The prevalence of inadequate intake of each micronutrient was estimated 

considering the proportion of individuals with intake below the EAR value. Potassium 

intake was evaluated based on adequate intake (AI).  

 

Statistical Analysis 

Statistical analysis was performed using SPSS 20 software (IBM, New York, 

NY, USA). The parametric samples was used the ANOVA test and to the non-

parametric samples was used the Kruskal-Wallis. The pairwise comparison were 

performed by Mann-Whitney test. All non-nominal data were presented as median and 

standard deviation (SD). The p-value < 0.05 was considered as statistically significant. 

The dietary data variability, intrapersonal variability was adjusted by the 

method developed by Nusser et al.(30). Later, the results were adjusted for energy (31). 

One-way analysis of variance (ANOVA) was used to determine intrapersonal 

variability, and estimates of intra- and interpersonal variances were based on the 

resulting quadratic means (30). In order to control the confounding factors inherent to 

total energy intake and remove external variables, the data were adjusted for energy by 

using the residue method (31). Energy was included as an independent variable, and 

absolute nutrient intake, as a dependent variable. 

 

Results 

According to the Friesinger index, patients were classified into four groups: 

without lesion (n = 8), low lesion (n = 6), intermediate lesion (n = 15), and major lesion 

(n = 12). Demographic, clinical, biochemical data, anthropometrics and corporal 

composition of these groups are shown in Table 1. We find significant differences to the 

body mass index between the groups: without lesion vs low lesion (p=0.045), without 

lesion vs intermediate (p=0.016) and without lesion vs major lesion (p= 0.044). 

Regarding mRNA relative expression (Figure 1), ECHDC3 mRNA expression 

were 1.93-fold higher in patients with intermediate lesion than in patients with low 

lesion (p = 0.011), and 1.91-fold higher in patients with major lesion than in patients 

with low lesion (p = 0.013).  

http://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/pairwise+comparison.html
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Spearman analysis showed a positive correlation between Friesinger index with 

ECHDC3 mRNA expression (r = 0.327, p =0.037) and age (year) (r = 0.371, p =0.020) 

and also showed a positive correlation with the consumption of carbohydrate (r = 0.754, 

p = 0.002), adjusted vitamin B1 (r = 0.507, p = 0.001), vitamin B2 (r = 0.388, p = 0.012), 

folate (r = 0.599, p = 0.000), magnesium (r = 0.528, p = 0.003). Additionally, ECHDC3 

mRNA expression showed a positive correlation with the percentage of visceral fat 

(r = 0.416, p = 0.009).   

Regarding dietary intake, the macronutrients (table 2) showed difference 

between the groups: the adjusted carbohydrate between without lesion  vs. low lesion  

(p=0.002), adjusted saturated fat between intermediate lesion vs. major lesion groups (p 

< 0.001) and adjusted fiber total between low lesion vs. without lesion groups (p = 

0.016), while the majority micronutrients consumption (table 3, 4) had > 80% 

inadequacy. 
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Table 1. Demographic, clinical, antropometric and corporal composition data of the different groups of patients, classified according with the 

extent of coronary lesion. 

Patient characteristics Total (n=41) 
Without lesion  Low lesion  Intermediate lesion  Major lesion  

P value 
(n=8) (n=6) (n=15) (n=12) 

Age, years 59.0±11 51.0±12 58.0±12 58.0±10 65.0±7 0.159 

Gender male, % 53.7 (22) 37.5 (3) 66.7 (4) 53.3 (8) 58.3 (7) 0.716 

Obesity, % 27.0 (10) 57.1 (4) 0.0 (0) 26.7 (4) 20.0 (2) 0.397 

Dyslipidemia, % 62.2 (23) 66.7 (4) 66.7 (4) 53.8 (7) 66.7 (8) 0.869 

Diabetes mellitus, % 65.8 (25) 50.0 (3) 66.7 (4) 71.4 (10) 66.7 (8) 0.833 

Hypertension, % 90.0 (36) 85.7 (6) 100 (6) 86.7 (13) 91.7 (11) 0.794 

Alcoholism, % 38.5 (15) 33.3 (2) 66.7 (4) 33.3 (5) 33.3 (4) 0.497 

Smoking, % 35.0 (14) 14.3 (1) 66.7 (4) 33.3 (5) 33.3 (4) 0.262 

Physical activity, % 33.3(13) 28.6 (2) 33.3 (2) 46.7 (7) 18.2 (2) 0.492 

Biochemical Analyses             

Glucose, mmol/l 6.1±2.6 5.6±1.4 5.7±0.9 6.7±4.2 6.0±0.8 0.851 

Total cholesterol, mmol/l 4.9±1.5 4.5±0.9 6.1±2.6 4.6±1.4 5.0±1.1 0.610 

HDL-cholesterol, mmol/l 1.0±0.3 1.1±0.4 0.9±0.2 0.9±0.4 1.1±0.3 0.458 

LDL-cholesterol, mmol/l 3.1±1.2 2.7±0.9 4.1±1.9 2.9±1.0 3.2±0.8 0.486 

Triglycerides, mmol/l 1.8±1.1 1.5±0.5 2.3±1.9 1.8±1.1 1.8±0.8 0.884 

 ALT, µKat/l 0.5±0.2 0.5±0.2 0.5±0.1 0.5±0.3 0.4±0.2 0.645 

 AST, µKat/l 0.5±0.2 0.4±0.2 0.6±0.2 0.5±0.2 0.5±0.2 0.918 

Ureia, mmol/l 14.3±4.2 14.8±2.5 14.9±3.2 12.4±3.5 15.7±5.4 0.151 

Anthropometric data and corporal composition 

BMI (Kg/m²) 28.85 (5.43) 34.79 (6.71)
 

29.64 (3.12)
a 

27.17 (5.19)
b 

28.78 (3.86)
c 

0.043 

Visceral fat (%) 12.0 (4.1) 11.3 (2.5) 11.3 (2.7) 10.4 (3.5) 14.6 (5.0) 0.118 

Waist circumference (cm) 94.6 (9.5) 96.0 (10.8) 96.7 (6.4) 91.1 (10.2) 97.3 (8.8) 0.537 
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HDL-cholesterol, High density lipoprotein; LDL-cholesterol, Low density lipoprotein; AST, aspartate aminotransferase; ALT, Alanine 

transaminase, BMI Body Mass Index. Data are presented as mean ± standard deviation for parametric samples and as median (interquartile 

range) for non-parametric samples. Categorical variables were compared by Chi-square test. Parametric analysis was performed by ANOVA way 

followed by test T. Non-parametric samples were performed by Kruskal-Wallis test followed by Mann Whitney test. P-values < 0.05 were 

considered statistically significant. 

a
p = 0.045 for comparison between without lesion vs. low lesion groups by Mann Whitney test. 

b
p = 0.016 for comparison between without lesion vs. intermediate lesion groups by Mann Whitney test. 

c
p = 0.044 for comparison between without lesion vs. major lesion groups by Mann Whitney test. 
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Table 2.  Energy, macronutrient and fiber intakes of the different groups of patients, classified according with the extent of coronary lesion 

Energy/macronutrients/fiber Total (n=41) 
Without lesion 

 (n=8) 

Low lesion 

(n=6) 

Intermediate lesion 

(n=15) 

Major lesion 

(n=12) 
p value 

Energy (kcal/d) 1403.79 (408.93) 1429.03 (406.64) 1486.02 (639.75) 1388.01 (318.44) 1365.57 (426.24) 0.940 

Crude carbohydrate 

     

0.803 

kcal/g 750.00 (219.20) 722.80 (206.80) 887.60 (372.80) 734.00 (180.80) 720.40 (176.00) 
 

g/d 187.5 (54.80) 180.7 (51.70) 221.9 (93.20) 183.5 (45.20) 180.1 (44.00) 

 % of total calories 53 51 60 53 53 

 Adjusted carbohydrate 

     
0.002 

Kcal/d 799.44 (104.16) 722.64 (45.88) 901.84 (56.84) - - 

 g/d 199.86 (26.04) 180.66 (11.47) 225.46 (14.21) 
  

 % of total calories 57 51 61 - - 

 Crude protein 

     
0.927 

Kcal/d 282.04 (105.36) 293.76 (98.8) 270.84 (103.36) 273.72 (90.84) 290.24 (135.88) 

 g/d 70.51 (26.34) 73.44 (24.70) 67.71 (25.84) 68.43 (22.71) 72.56 (33.97) 

 % of total calories 20 21 18 20 21 

 Adjusted protein 
     0.101 

Kcal/d 303.36 (50.80) 293.76 (52.08) 228.76 (39.44) 311.32 (59.72) 314.04 (19.24) 

 g/d 75.84 (12.70) 73.44 (13.02) 57.19 (9.86) 77.83 (14.93) 78.51 (4.81) 

 %  of total calories 22 21 15 22 23 

 Crude total fat 
     

0.746 

kcal/d 380.34 (168.75) 423.54 (193.32) 342.09 (176.13) 388.53 (136.89) 360.27 (197.91) 

 g/d 42.26 (18.75) 47.06 (21.48) 38.01 (19.57) 43.17 (15.21) 40.03 (21.99) 

 % of total calories 27 30 23 28 26 

 Adjusted total fat 
     

0.275 

kcal/d 401.31 (69.84) 423.54 (91.71) 322.38 (41.94) 406.35 (48.06) 391.95 (78.48) 
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g/d 44.59 (7.76) 47.06 (10.19) 35.82 (4.66) 45.15 (5.34) 43.55 (8.72) 
 

% of total calories 29 30 22 29 29 
 

Crude saturated fat 
     

0.355 

kcal/d 130.95 (62.91) 144.63 (73.26) 123.66 (62.73) 146.34 (64.26) 106.20 (52.74)  
g/d 14.55 (6.99) 16.07 (8.14) 13.74 (6.97) 16.26 (7.14) 11.80 (5.86)  
% of total calories 9.32 10.12 8.32 10.54 7.78 

 Adjusted saturated fat 
     

0.008 

kcal/d 133.20 (30.60) 144.63( 43.02) 126.81 (28.98) 146.34 (12.78) 112.32 (28.26) 
 

g/d 14.80 (3.40) 16.07 (4.78) 14.09 (3.22) 16.26 (1.42) 12.48 (3.14)a 

 
% of total calories 9.49 10.12 8.53 10.54 8.22 

 
Crude monounsaturated fat 

     
0.712 

kcal/d 116.46 (52.20) 129.78 (68.40) 101.07 (41.49) 121.41 (41.04) 109.26 (60.57)  
g/d 12.94 (5.80) 14.42 (7.60) 11.23 (4.61) 13.49 (4.56) 12.14 (6.73)  
% of total calories 8.30 9.08 6.80 8.75 8.00  
Adjusted monounsaturated fat 

     
0.858 

kcal/d 122.49 (30.24) 129.78 (35.01) - 122.49 (15.57) 117.54 (40.86) 
 

g/d 13.61 (3.36) 14.42 (3.89) - 13.61 (1.73) 13.06 (4.54) 
 

% of total calories 8.72 9.08 - 8.82 8.61 
 

Crude polinsaturated fat 
     

0.901 

kcal/d 92.79 (46.26) 108.18 (51.57) 87.12 (46.53) 88.83 (45.54) 90.18 (47.43) 
 

g/d 10.31 (5.14) 12.02 (5.73) 9.68 (5.17) 9.87 (5.06) 10.02 (5.27) 
 

% of total calories 6.61 7.57 5.86 6.40 6.60 
 

Adjusted polinsaturated fat 
     

0.093 

kcal/d 93.96 (24.66) 108.18 (24.03) - 86.31 (22.05) - 
 

g/d 10.44 (2.74) 12.02 (2.67) - 9.59 (2.45) - 
 

% of total calories 6.69 7.57 - 6.22 
  

Crude fiber 

     

0.597 

g/d 18.51 (9.49) 15.44 (7.79) 24.21 (15.42) 19.69 (9.69) 16.22 (5.37) 
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Adjusted fiber 
     

0.021 

g/d 19.72 (7.19) 15.44 (6.80) 25.22 (7.08)b 18.98 (5.61) -   

 

Results expressed as mean (standard deviation).  The crude values refer to the absolute intakes of the study patients, and the adjusted values refer 

to the results after adjusting for intrapersonal variability [25] and energy [26]. 

Reference values according to the IV Brazilian Guideline on Dyslipidemias and Prevention of Atherosclerosis, 2007. 

Carbohydrate: 50–60 % of total energy intake. 

Protein: 15 % of total energy intake 

Total fat: 25–35 % of total energy intake 

Saturated fat: ≤ 7 % of total energy intake 

Monounsaturated fat: ≤ 20 % of total energy intake 

Poliunsaturated fat: ≤ 10 % of total energy intake 

Fiber: 20–30 g/d 

Non-parametric samples were performed by Kruskal-Wallis or Mann Whitney test. P-values < 0.05 were considered statistically significant. 

a
p < 0.001 for comparison between intermediate lesion vs. major lesion groups by Mann Whitney test. 

b
p = 0.016 for comparison between low lesion vs. without lesion groups by Mann Whitney test. 
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Table 3. Nutritional recommendations, intake, and prevalence of inadequate micronutrient intakes in men with different types at extention of 

coronary lesion 

Micronutrients EAR/AI Mean SD Without lesion (n=8) Low lesion (n=6) Intermediate lesion (n=15) Major lesion (n=12) % of inadequacy 

Vitamin A (μg/d)
a
 625 205.46 120.40 329.67 141.95 164.53 - 99.97 

Thiamin (mg/d) 1 0.75 0.23 0.70 0.66 0.76 0.84 85.99 

Riboflavin (mg/d) 1.1 0.90 0.41 0.58 0.86 1.00 0.98 68.44 

Vitamin B6 (mg/d)  1.1 0.71 0.32 - 0.71 - - 88.88 

19-50 years
b
 

        > 50 years 1.4 0.57 0.27 - 0.48 0.58 0.61 98.46 

Niacin (mg/d)
c
 12 11.81 5.98 8.88 12.13 12.96 - 51.20 

Phosphorus (mg/d) 580 1112.53 323.93 948.35 1038.09 1283.32 1020.16 5.05 

Folate (μg/d) 320 14.53 17.84 4.31 - 10.42 23.61 100.00 

Magnesium (mg/d) 350 203.87 44.10 181.19 217.08 202.00 - 99.95 

 > 30 years 
        Zinc (mg/d) 9.4 10.27 2.28 10.78 9.89 10.95 9.60 35.20 

Calcium (mg/d)  800 468.92 255.68 413.61 524.22 - - 90.15 

19-50 yearsb 
        > 50 years 1000 487.15 285.14 - 478.96 542.30 436.10 96.33 

Potassium (mg/d)
d
 4700 1989.07 594.90 1704.38 2223.38 2039.29 1838.51 100.00 

 

 Data are presented as mean (standard deviation).  

EAR - estimated average requirements 

AI – adequate intake 

a-calculated as retinol activity equivalents 
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b-19–50 years (n= 14); >50 years (n=7)  

c - Calculated as niacin equivalents 

d- AI value 
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Table 4. Nutritional recommendations, intake, and prevalence of inadequate micronutrient intakes in woman with different types at extention of 

coronary lesion 

Micronutrients 
EAR/AI Mean SD 

Without lesion  

(n=8) 

Low lesion 

(n=6) 

Intermediate lesion 

 (n=15) 

Major lesion 

(n=12) 

% of 

inadequacy 

Vitamin A (μg/d)
a 

500 220.53 295.05 261.05 - 191.58 - 82.89 

Thiamin (mg/d) 0.9 0.69 0.17 0.49 0.79 0.74 0.80 89.25 

Riboflavin (mg/d) 0.9 1.00 0.40 0.64 1.14 0.95 1.51 40.13 

Vitamin B6 (mg/d)  1.1 0.41 0.08 - - 0.41 - 100.00 

19-50 years
b 

        > 50 years 1.3 0.49 0.15 - 0.59 0.47 0.49 100.00 

Niacin (mg/d)
c 

11 11.06 3.38 9.16 13.58 11.69 - 46.81 

Folate (μg/d) 320 11.14 11.01 5.66 - 14.38 12.09 100.00 

Phosphorus (mg/d) 580 1179.81 233.03 1019.40 - 1260.36 1219.23 0.51 

Magnesium (mg/d)  265 194.69 48.98 153.34 180.74 228.21 - 92.51 

> 30 years
b 

        Zinc (mg/d) 6.8 9.50 3.14 12.22 8.54 9.28 7.02 19.22 

Calcium (mg/d) 19-50 

years 800 536.67 123.81 488.64 - 560.68 - 98.21 

> 50 years
b 

1000 747.21 359.11 424.96 979.87 775.11 969.43 75.80 

Potassium (mg/d)
d 

4700 1910.10 324.69 1707.74 1738.20 1973.98 2121.23 100.00 

 

Data are presented as mean (standard deviation).  

EAR - estimated average requirements 

AI – adequate intake 

a-calculated as retinol activity equivalents 
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b -19–50 years (n= 14) ; >50 years (n=6) 

c - Calculated as niacin equivalents 

d- AI value 
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Figure 1. ECHDC3 mRNA expression relative to ACTB expression according to the extent 

of coronary lesion. Data are presented as median and interquartile range. Relative expression 

of ECHDC3 was calculated using the 2-deltaCT method. Statically analysis was performed by 

Kruskal-Wallis test followed by Mann Whitney test. 

 

In the present study, all patients under CVD risk were classified according to the 

presence and extent of coronary lesion. ECHDC3 upregulation were found in patients with 

intermediate and major coronary lesion when compared to those with low lesion, suggesting 

that this gene might be involved with the progression of atherosclerosis. It was previously 

reported that ECHDC3 mRNA expression was significantly increased in patients with ST-

segment elevation myocardial infarction when compared to unstable angina, indicating its 

association with the severity of CVD (32). In another study performed by our research group, 

ECHDC3 upregulation was found in individuals with low coronary artery lesion, showing that 

this gene is possibly involved with the early CVD development (2). In the present study, the 

ECHDC3 upregulation also has positive correlated with visceral fat, suggesting that both 

increase of CVD risk. 

Increased visceral adiposity is a risk factor for metabolic disorders such as 

dyslipidemia, hypertension, atherosclerosis, insulin resistance and type 2 diabetes (33). A 

study performed with 28 obese subjects showing the association between visceral fat 

adiposity and gene expression profile in peripheral blood cells. The study revealed that 

visceral fat was correlated with the expression of genes related to circadian rhythm and 
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inflammation (34). Notably, CVD has been associated with inflammation, mainly the 

atherosclerosis (35).   In other study, the  gene expression profiling of visceral fat was 

correlated with cardiovascular disorders (36), is emphasized that the visceral fat have 

upregulation of gene beta 3-adrenoceptor, involved with lipolysis, β-oxidation (37), as well as 

ECHDC3 (38). It is known that β-oxidation favors the formation of reactive oxygen species, 

triggering CVD (39).  

Moreover, the food consumption and nutrient intake influence the progression of 

CVD. In the present study, the Friesinger index correlated positive with carbohydrate intake. 

Recent randomized controlled trials document shows that low-carbohydrate diets not only 

decrease body weight but also improve cardiovascular risk factors (40–42). A other study, 

prospective cohort with 82,802 U.S. nurses reported that a low-carbohydrate dietary pattern 

which incorporated a high intake of unsaturated fat was associated with a lower risk of 

coronary heart disease over 19 years of follow-up (43). In summary, a article of review 

reported that guidelines should be re-visited advocating a healthy low-carbohydrate dietary 

pattern as an alternative dietary strategy for the prevention of cardiovascular disease (44). 

Beyond these macronutrient, the Friesinger index also showed a correlated positive with 

vitamins: B1, B2 and B9, but their consumption was inadequate in both sex. Some 

epidemiological studies have identified relationships between cardiovascular diseases and 

diets low in riboflavin (45). Another studies show clearly that as riboflavin intake increases 

there is a progressive rise in urinary excretion of this vitamin (46), suggesting that the 

increase of the consumption these vitamins could favors the extension of the atherosclerotic 

lesion, since these vitamins would not be absorbed.  

Furthermore, in the present study also was observed a correlated between Friesinger 

index and magnesium intake. In a meta-analysis with forty prospective cohort studies totaling 

more than 1 million participants was observed that the increasing dietary magnesium intake is 

associated with a reduced risk of stroke, heart failure, diabetes, but not atherosclerosis or total 

CVD (47), reinforcing the impression of a association between increase magnesium intake 

and progression of atherosclerosis. 

We do recognize some limitations of our study: the sample size is small, interfering 

the application of the prevalence of inadequate. However, to the best our knowledge, it is the 

first study evaluating the relationship between ECHDC3 mRNA expression, visceral fat and 

dietary intake in patients classified according with the extention of coronary lesion. 
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Conclusion 

Our data suggests that ECHDC3 upregulation, increased visceral fat, which may 

contribute to the progression of atherosclerosis, because they favor β-oxidation, trigger for 

inflammation and CVD; while the greater consumption of carbohydrate and some 

micronutrients, also could be associated with the CVD development, since the excess or 

decreased absorption can favors the oxidative stress. 
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LDL - cholesterol low density lipoprotein 
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ALT - alanine transaminase 

PCR – polymerase chain reaction 
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7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do trabalho realizado, durante 2 anos e 5 meses, verificou-se que 

o perfil sérico de AG, em especial o do AO, a expressão do gene ECHDC3, a 

gordura visceral, o consumo de carboidrato e alguns micronutrientes, dependendo 

da fonte, poderão favorecer a extensão da lesão aterosclerótica. Procura-se com 

este trabalho identificar biomarcadores precoces séricos, que facilitem o diagnóstico 

prévio e a diminuição da incidência destas doenças em um futuro próximo, assim 

como acontece com a vitamina D. 

É pertinente discorrer que todo este tempo dedicado ao mestrado foi de 

fundamental importância, visto o enorme aprendizado adquirido com as disciplinas, 

coletas, processamentos das amostras nos laboratórios, escrita de 2 artigos como 

autora principal e participação na elaboração com outros colegas, apresentação em 

Congressos, co-orientações, participação em bancas de trabalho de conclusão de 

curso, convivência com amigos. O Programa de Pós Graduação em Nutrição pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte nos oferece todo este suporte para 

crescimento profissional e pessoal. 

Espero que este trabalho possa ser dado continuidade, para 

aumentarmos a casuística, avaliar o perfil sérico de todas as amostras, fazer a 

expressão de outros genes envolvidos com o metabolismo de ácidos graxos, poder 

realizar lipidômica, para encontrarmos todas as respostas que possam envolver o 

metabolismo dos ácidos graxos. Desejo ainda,  levar o segundo artigo, no formato 

de resumo para apresentar no 11th Congress of the International Society of 

Nutrigenetics/Nutrigenomics (ISNN) na cidade de Los Angeles, EUA. 

  Enfim, só agradecer a PPGNUT pela oportunidade e pelo trabalhao 

diferenciado que realiza, pois é importante ressaltar que um país para avançar, 

precisa investir em educação e pesquisas científicas.  
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ANEXO 1. Questionário 

 

 

 

LABORATÓRIO DE BIOANÁLISE E BIOTECNOLOGIA MOLECULAR 

 

 

Questionário Clínico                                                      Nº:____ 
 

Projeto de Pesquisa: TRANSCRIPTOMA EM SANGUE PERIFÉRICO NA AVALIAÇÃO DE  POTENCIAIS 

BIOMARCADORES DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES. 

 
Pesquisador(a) Responsável: ____________________________________________________ 
Data inclusão: _____ / _____ / _____ 

 

I PARTE: Identificação do Sujeito da Pesquisa: 
 

 
II PARTE: Parâmetros Socio-econômico: 
 
01. Nacionalidade (País): _______________________ (Brasileiro, italiano, espanhol, português, 
francês, etc) 
02. Naturalidade (Cidade): _________________________ 

 
.Raça/Cor: 
Etnia:   Branca (  )      Parda (  )     Negra (  )       Asiática (  )     Outro (  ) _____________ 
 
04. Qual Profissão exerce atualmente? 
________________________________________________________ 

Nome do voluntário:   

   Menopausa:    Pré(    )  Pós(    ) 

Prontuário NHC:                             Prontuário HUOL:  Data de nascimento:     /     / 

Endereço:  Nº:                 Bl:            apto: 

Bairro:                                              Cidade: CEP: 

Telefone: e-mail: 
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III PARTE: Parâmetros Clínicos pessoais e familiar 

 

01. Apresenta alguma(s) destas Doenças?  

(     ) OBESIDADE                       

(     ) DIABETES                            Tratado? Sim (  )       Não (  ) 

(     ) HIPERTENSÃO                    Tratado? Sim (  )       Não (  ) 

(     ) DISLIPIDEMIA                    Tratado? Sim (  )       Não (  ) 

(     ) HIPERTIREOIDISMO ou HIPOTIREOIDISMO     Tratado?  Sim (  )      Não (  ) 

(     ) DOENÇA RENAL              Qual? __________ 

(     ) DOENÇA HEPÁTICA   Qual? ____________________________ 

(     ) DOENÇA PULMONAR    Qual? ____________________________ 

(     ) INFLAMAÇÃO                    Qual? ____________________________ 

(     ) INFECÇÃO                          Qual? ____________________________ 

(     ) CÂNCER                              Qual? ____________________________ 

(     ) ANEMIA                              Qual? ____________________________ 

(     ) VIROSES (Herpes labial, HIV, Hepatite A, Hepatite B, Hepatite C)    

Qual? ____________________________ 

(     ) ALERGIA                                                                   

 Qual? ____________________________ 

(     ) PARASITOSES                                                                                                                      

Qual?____________________________ 

(     ) OUTRA(S)                                                                 

Qual? ____________________________ 

(     ) NÃO APRESENTA NENHUMA DOENÇA OU DESCONHECE 

 

02. Tem História Familiar (pai,mãe ou irmão) de alguma(s) destas Doenças?  

(     ) OBESIDADE 

(     ) DIABETES 
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(     ) HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

(     ) DISLIPIDEMIA (Aumento de colesterol, triglicerídeos ou Redução de HDL) 

(     ) HIPER OU HIPOTIREOIDISMO 

(     ) MORTE DE PARENTE PRÓXIMO POR INFARTO DO MIOCÁRDIO 

(     ) OUTRA(S)   Qual? ____________________________ 

(     ) NÃO APRESENTA HISTÓRIA FAMILIAR DE NENHUMA DOENÇA OU DESCONHECE 

 

 

03. Faz uso de algum medicamento? SIM(     )     NÃO(    ) 

 

1. ___________________________ Dose  ______ (  ) mg (  ) mcg  /  Horário _______ 

2. ____________________________  Dose  ______ (  ) mg (  ) mcg  /  Horário _______ 

3. ___________________________     Dose  ______ (  ) mg (  ) mcg  /  Horário ______ 

4. ____________________________  Dose  ______ (  ) mg (  ) mcg  /  Horário _______ 

5. ____________________________   Dose  ______ (  ) mg (  ) mcg  /  Horário ______ 

6. _____________________________ Dose  ______ (  ) mg (  ) mcg  /  Horário ______ 

7. _____________________________Dose  ______ (  ) mg (  ) mcg  /  Horário _______ 

8. _____________________________Dose  ______ (  ) mg (  ) mcg  /  Horário _______ 

04. Faz uso de suplemento vitamínico contendo ferro? SIM(    )     NÃO(    ) 

   (Se SIM) Qual ou Quais?                 

_________________________________________________________ 

                    Com que freqüência?____________________________________________________ 

                    Por que?_______________________________________________________________ 

 

05. Uso de ervas medicinais? SIM(    )     NÃO(    )  Quais?______________________________ 

     (Se SIM) Qual ou Quais? _________________________________________________________ 

                     Com que freqüência?____________________________________________________ 

                     Por que?_______________________________________________________________ 

06. Já realizou transfusão de sangue? SIM(    )     NÃO(    ) 
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      (Se SIM) Por que? ______________________________________________________________ 

                      Quantas vezes?_________________________________________________________ 

                      Há quanto tempo foi á última transfusão?___________________________________ 

 

07. Sofreu alguma hemorragia recentemente? SIM(    )     NÃO(    ) 

 

IV PARTE: Parâmetros Físicos e Alimentares 

 

01. Costuma praticar algum tipo de exercício? SIM(    )     NÃO(  )                

(Se SIM) Qual ou Quais? ____________________________________             

Qual a freqüência?(    )TODOS OS DIAS(   )DE 3 A 5 VEZES POR SEMANA(   )MENOS DE TRÊS VEZES / 

SEMANA  

Duração do exercício: (     )30 MINUTOS   (     )1 HORA  (     )MAIS DE 1 HORA 

02. Exame Físico: 

 

 

 

 

 

 

 

03. Faz uso de bebida alcoólica? Destilado  (   )  Cerveja (   )  Vinho (   ) Ex-etilista? Quando parou? 

__________ 

(    ) TODOS OS DIAS   (    )2 A 3x POR SEMANA   (    )1x  POR SEMANA  (    )RARÍSSIMAS VEZES   (    )NÃO     

04. Fuma? SIM(    )     NÃO(    )     PAROU DE FUMAR(    ) (Se SIM)Quantos cigarros fuma por 

dia?___________________Há quanto tempo fuma?_______________________Idade que começou a 

fumar?__________________(Se PAROU DE FUMAR)Parou á quanto tempo?___________________ 

 

05. Você se considera uma pessoa:(    )CALMA (    )ESTRESSADA/IRRITADA 

(    )POUCO ANCIOSA/NERVOSA (    )MUITO ANCIOSA/NERVOSA 

 

1. Peso do (a) paciente:          kg 

2. Altura do (a) paciente m 

IMC: Kg/m
2 

3. Perímetro da Cintura: cm 

4. Perímetro do Quadril: cm 

5. Pressão Arterial: mmHg 

Composição corporal (Bioimpedância)  
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ObservaçõesClínicas:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________ 
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ANEXO 2. Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 3. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto de pesquisa: “TRANSCRIPTOMA EM SANGUE PERIFÉRICO NA 

AVALIAÇÃO DE POTENCIAIS BIOMARCADORES DE DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES‖ 

 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa ―Transcriptoma 

em sangue periférico na avaliação de potenciais biomarcadores de doenças 

cardiovasculares‖ que é coordenada pela professora Vivian Silbiger.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá 

desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe 

traga nenhum prejuízo ou penalidade.  

Essa pesquisa procura avaliar a atividade do RNA (uma substância 

que está dentro da célula e que herdamos de nossos pais e transmitimos aos 

nossos filhos), onde estudaremos determinados pedacinhos do RNA 

(cientificamente são chamados de genes), que podem está relacionado com o 

surgimento das doenças cardiovasculares (coração), sendo muito importante 

para o diagnóstico. Os genes estudados serão: ALOX15, AREG, BCL2A1, 

CA1, COX7B, EDDHC3, KCNE1, IL18R1, IRS2, MYL4, MMP9 e TREML4; e 

também será realizado exames de sangue para dosagem de colesterol total e 

frações (gordura boa e ruim), glicose (açúcar) e concentração de ômegas.  

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) 

seguinte(s) procedimentos: será submetido a coleta de cerca de 18 ml de 

sangue, para a realização de todos os testes, no setor da Hemodinâmica neste 

Hospital. Além de você, outras duzentas e noventa e nove pessoas também 

participarão da pesquisa. Precisaremos, ainda, que você responda algumas 

perguntas sobre doenças existentes nos seus familiares, medicamentos que 

está tomando, alimentação e outras informações relacionadas com o estudo. O 
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RNA obtido ficará armazenado no Laboratório de Biologia Molecular do 

CCS/UFRN sob a minha responsabilidade.  

Os riscos envolvidos com sua participação são: o risco será mínimo, 

com a possibilidade de formação de hematomas que serão minimizados 

através de uma coleta criteriosa.  

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: 

recebimento de exames de bioquímica (glicose, colesterol total e frações 

(gordura boa e ruim); além de um benefício indireto com a contribuição para a 

ciência na diminuição de pacientes com doenças cradiovasculares, assim como 

você. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será 

identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro 

e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

voluntários.  

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na 

pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você 

sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá 

direito a indenização. Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida 

que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para 

Vivian Nogueira Silbiger no endereço <<endereço>> ou pelo telefone  (3082-

0076) 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser 

questionadas ao Laboratório  de Biologia Molecular do CCS/UFRN ou pelo 

telefone (84)3082-0076. Ressaltamos que este estudo atende ás diretrizes 

regulamentadas da pesquisa envolvendo seres humanos, que constam na 

resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466/12 e nº340/04; sendo 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 

Lopes (CEP-HUOL) sob o número de protocolo 520/11 (Anexo 2), CAAE: 

0001.0.051.294-11. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será 

realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar 
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voluntariamente da pesquisa ―Transcriptoma em sangue periférico na avaliação 

de potenciais biomarcadores de doenças cardiovasculares‖ 

Participante da pesquisa:  

NOME:_________________________________________________

_______________________________________________________________

________ 

 

(Assinatura) 

Polegar direito => 

 

 

 

Compromisso do pesquisador: Eu discuti as questões acima com 

o (a) participante do presente estudo ou com seus responsáveis legais. É 

minha convicção que o paciente entende os riscos, benefícios e obrigações 

relacionados com este projeto. 

 

__________________________________________ 

                    (Pesquisador Responsável) 

 

________________________________________                                                                            

(Assinatura) 

                                                                                                       

                                                  Natal,      /       /     

 

 

 

 


