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Resumo 
Santos HC. Associação de etnia auto referida e ancestralidade genética com fatores de risco de 

doença cardiovascular em uma amostra populacional brasileira: ELSA – Brasil [dissertação]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 

Doenças cardiovasculares (DCVs) são a principal causa de morbidade e mortalidade no mundo 

e a etnia do indivíduo tem uma importante influência no diagnóstico e tratamento dessas 

doenças. No entanto, as bases das disparidades étnicas ainda não estão completamente 

esclarecidas. O estudo de uma população com alta miscigenação genética fornece potenciais 

maneiras de compreender a influência genética na determinação de fenótipos de doenças 

complexas, como as cardiovasculares, em raízes ancestrais comuns. O presente estudo teve 

como objetivo principal associar etnia auto referida e ancestralidade genética em indivíduos de 

uma coorte brasileira com fatores de risco para doenças cardiovasculares. Identificamos 

associação entre etnia auto referida e hipertensão arterial, acidente vascular cerebral (AVC) e 

hipercolesterolemia. Analisando a hipercolesterolemia com mais detalhes, encontramos 

associação de etnia com  níveis séricos de triglicerídeos (TG), lipoproteína de alta densidade 

(HDL-c) e índice TG/HDL-c. Essas associações foram fortemente dependentes de confundidores 

socioeconômicos, mas variações existem na força e direção de cada padrão. No entanto, 

observamos que o efeito de etnia persistiu mesmo após todas as correções. Em seguida 

derivamos um painel de marcadores para inferir ancestralidade genética continental, para os 

componentes ancestrais africano, europeu e ameríndio, e determinamos as proporções de 

ancestralidade na nossa população de estudo. Na sequência, conduzimos análises de 

associação entre ancestralidade genética e níveis séricos de lipídios, a fim de estudarmos uma 

variável menos influenciada por fatores socioeconômicos. Nessas análises encontramos 

associação entre a ancestralidade ameríndia e níveis séricos de HDL-c. Entender porque essa 

heterogeneidade existe pode prover importantes pistas sobre as razões para uma importante 

parte das disparidades étnicas em doenças cardiovasculares. 

 

Descritores: Doenças cardiovasculares; Dislipidemias; Grupos étnicos; Hereditariedade; 

Marcadores genéticos. 
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Summary 

Santos HC. Association of self-reported ethnicity and genetic ancestry with cardiovascular risk 

factors in a Brazilian population sample: ELSA – Brazil [dissertation]. São Paulo: ―Faculdade de 

Medicina‖, Universidade de São Paulo; 2015. 

Cardiovascular diseases (CVDs) are the main cause of morbidity and mortality in the world and 

ethnicity plays an important influence on diagnosis and treatment of these diseases. However, the 

basis of these ethnic disparities is not fully understood. Studying a population with a high genetic 

admixture allows potential ways to understand the genetic influence on determination of complex 

disease phenotypes, such as cardiovascular, in common ancestral roots. The present study had 

as main aim associating self-reported ethnicity and genetic ancestry in individuals from a 

Brazilian cohort which have risk factors for cardiovascular diseases. We identified association 

between self-reported ethnicity and arterial hypertension, stroke, and hypercholesterolemia. 

Analyzing hypercholesterolemia more deeply, we found association of ethnicity with serum levels 

of triglycerides (TG), high density lipoprotein - cholesterol (HDL-c), and TG/HDL-c index. These 

associations were strongly dependent on socioeconomic confounders, but there are variations in 

the strength and direction of each pattern. However, we observed that the ethnicity effect 

persisted even after all adjustments. Following, we derived a panel of markers to infer continental 

genetic ancestry for African, European and Amerindian ancestral components, and we have 

determined the ancestral proportions of ancestry in our study population. After that, we conducted 

association analysis between genetic ancestry and lipids serum levels, in order to study a 

variable which is less influenced by socioeconomic factors. In these analyzes we found 

association between Amerindian ancestry and serum levels of HDL-c. Understanding why there is 

this heterogeneity can provide important clues about the reason for an important part of ethnic 

disparities in cardiovascular diseases. 

 

Descriptors: Cardiovascular disease; Dyslipidemias; Ethnic groups; Heredity; Genetic markers.
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Doenças cardiovasculares são a causa número um de mortes no mundo, sendo 

responsável por 30% das mortes ocorridas em 2008 (1). No Brasil, estima-se que 31.3% das 

mortes ocorridas em 2009 foram causadas por DCVs (2), liderando as causas de morbidade e 

mortalidade, o que representa um grave problema de saúde pública (3). 

  Embora os números sejam altos houve uma diminuição na taxa de mortalidade dessa 

classe de doenças considerando o período de 2000 a 2012; no ano 2000 a taxa de mortalidade 

foi 288,8 mortes causadas por DCVs por 100.000 habitantes, em 2012, a taxa caiu para 214,2 

(4). Muitas políticas vêm sendo desenvolvidas visando reduzir esses valores e as estatísticas 

tem mostrado algum sucesso nesse sentido em longo prazo.  

Os principais fatores de risco comportamentais para doenças cardiovasculares são: 

alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo e uso nocivo do álcool. Níveis elevados de 

lipídios no sangue, hipertensão arterial, diabetes, excesso de peso e obesidade constituem os 

fatores de risco metabólicos, também chamados de intermediários, os quais podem ser 

influenciados pela inatividade e alimentação inadequada. Outros determinantes das doenças 

cardiovasculares são estresse, pobreza e hereditariedade que também podem ser considerados 

como os fatores que desencadeiam os demais fatores de risco (1). 

  Estudar os principais grupos de risco envolvidos permite o desenvolvimento de 

metodologias melhor direcionadas a eles. Essa abordagem é fundamental para que obtenhamos 

ainda mais sucesso ao longo dos anos na redução da taxa de mortalidade por DCVs. 

 

1.1. Um breve histórico da miscigenação brasileira 

 

 O Brasil é um país com uma população altamente miscigenada, tendo como principais 

ancestrais Europeus (colonizadores), africanos (principalmente escravos) e nativos americanos, 

como resultado da história da nossa colonização (5). Isso significa que a população brasileira é o 

resultado de cerca de cinco séculos de cruzamentos entre pessoas desses três continentes 

principalmente.  Essa miscigenação pode ser observada pelos resultados do censo 2010 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nele 47,75% se 
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autodeclaram brancos, 43,05 reportaram ser mulato-pardos, 7,63% negros, 1,11% amarelos, 

0.45% se declararam indígenas e 0,01% não reportaram cor ou raça (6). 

 O início da colonização brasileira envolveu somente homens, as imigrações de mulheres 

europeias durante o primeiro século foi insignificante (7). Assim os primeiros brasileiros surgiram 

da união entre homens europeus e mulheres ameríndias. Durante o período de 1500 – 1808, 

aproximadamente quinhentos mil portugueses, a maioria homens, chegaram ao Brasil. Com 

exceção de  um número desconhecido de colonizadores holandeses que chegaram durante as 

30 anos de domínio holandês no nordeste do Brasil no século 17, Portugal foi a única origem 

significante de imigrantes europeus para o Brasil até 1808 (8). Começando na metade do século 

16 e continuando até 1855, aproximadamente quarto milhões de escravos africanos foram 

trazidos para o Brasil (9). Em1808 a corte portuguesa, fugindo das tropas de Napoleão, mudou-

se para o Brasil e abriu seus portos  para comércio com outras nações. Logo em seguida 

colonos de outros países entraram no Brasil por esses portos. Durante o período de 1820 – 

1975, 5.686.133 imigrantes, maioria europeus, foram oficialmente registrados no Brasil (9). 

Imigrantes portugueses e italianos vieram quase na mesma quantidade (compreendendo cerca 

de 70% do total), seguidos por imigrantes da Espanha, Alemanha, Síria, Líbano e Japão (10). 

Desde então, todos esses grupos étnicos têm se relacionado uns com os outros em maior ou 

menor grau, os brasileiros, portanto, formam uma das populações mais miscigenadas do mundo. 

 Um estudo com DNA mitocondrial (mtDNA) de 247 brasileiros brancos, selecionados 

aleatoriamente de diferentes regiões, revelou uma contribuição materna surpreendentemente 

alta de ameríndias (33%) e africanas (28%) para o total de mtDNA. Assim, os brasileiros dos dias 

de hoje ainda carregam a impressão genética da fase de colonização: a população pioneira 

colonial tipicamente tinha ancestralidade ameríndia e, após algumas gerações, a ancestralidade 

africana foi aumentando na linhagem materna (11). Uma análise similar foi realizada em 200 

homens brasileiros (um subconjunto dos 247 indivíduos genotipados para o mtDNA). Os autores 

demonstraram que a grande maioria dos cromossomos Y em homens brancos brasileiros, era de 

origem europeia, com uma frequência muito baixa de cromossomos da África subsaariana e uma 

completa ausência de contribuição ameríndia, independente da região de origem dos indivíduos 

(12). Esses dois estudos juntos, têm recapitulado a dinâmica de miscigenação ocorrida ao longo 

dos séculos passados no Brasil, culminando com a incrível diversidade racial observada hoje. 
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1.2. Etnias e doenças cardiovasculares 

 

 Muitos estudos mostram que a etnia de um indivíduo pode afetar a saúde do coração 

pela influência de dois determinantes principais: genético e ambiental. A influência genética é 

explicada pelo fato de que pessoas com ancestralidade geográfica comum compartilham regiões 

no genoma e consequentemente possuem mutações comuns, perfis genéticos semelhantes. Por 

causa de muitas dessas mutações estarem relacionadas com o risco DCVs (13), a similaridade 

étnica pode conferir similaridade ao risco de doenças. 

 Os efeitos ambientais sobre indivíduos da mesma etnia incluem práticas culturais, nível 

de estresse, escolaridade e acesso a serviços de saúde. O Whitehall II Epidemiological Study, 

analisou a influência do status socioeconômico, especificamente o nível de emprego, na doença 

coronária subclínica em indivíduos europeus. Os resultados indicam que baixo nível de emprego 

está relacionado com maior avanço na doença coronária subclínica, como indicado pela 

calcificação arterial independentemente do estilo de vida, fatores de risco biológicos e 

psicossociais, no entanto as vias pelas quais essa associação ocorre não estão claras (14).  

 Karasek (2008) propôs uma teoria de desenvolvimento de capacidade de controle 

interno de alto nível em organismos complexos. Um formato teórico de associação de partes 

(controlador-sistema-ambiente), ou seja, o modelo associativo demanda-controle resultante 

descreve o processo pelo qual organismos podem modificar-se em níveis mais baixos de 

complexidade equivalente a doença crônica ou organizar-se em níveis maiores de complexidade. 

O autor sugere que a deficiência de alto nível por si (por exemplo, baixo controle de situações 

sociais), poderia ser suficiente na explicação de doenças, sem uma maior contribuição de 

deficiências de baixo nível, como as deficiências biomoleculares (15).  

 Raça e saúde é um tema controverso no Brasil (16), apesar de haver indicadores de 

desigualdades sociais na saúde (17,18). Estudos científicos que abordem o impacto das 

desigualdades raciais nas doenças são escassos. Não podemos, portanto, desconsiderar que 

raça/etnia são conceitos socioculturais, portanto carregam um viés de classificação. Desta forma, 

além de raça/etnia auto-declarada é necessário incluir nas pesquisas uma classificação livre de 

tal viés, que seria a ancestralidade de cada indivíduo determinada geneticamente. Sendo assim, 

visando contribuir para o melhor entendimento das disparidades raciais em relação à saúde, o 
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presente projeto de pesquisa teve como objetivo estudar como se dá a relação entre etnia auto-

declarada e ancestralidade genética com DCVs, de forma que possamos esclarecer o que das 

diferenças raciais em saúde é determinado geneticamente do que é devido a fatores ambientais. 
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2. Objetivos 

O presente projeto de pesquisa teve como objetivo principal: 

 Associar ancestralidade genética e etnia auto-declarada com fatores de 

risco de doenças cardiovasculares em indivíduos de uma população 

brasileira. 

 Objetivos específicos: 

 Associar etnia auto-declarada com fatores de risco para doença 

cardiovascular: hipertensão, hipercolesterolemia, níveis lipídicos e acidente 

vascular cerebral; 

 Genotipar os indivíduos amostrados para os marcadores que definem a 

ancestralidade genética; 

 Determinar a ancestralidade genética de cada indivíduo; 

 Associar ancestralidade genética com níveis lipídicos; 

 Realizar a correção dos modelos para possíveis confundidores da 

associação. 

 

Os quatro capítulos a seguir que descrevem os métodos e os resultados das análises, 

bem como a discussão dos resultados de cada bloco de análise. A dissertação foi dividida em 

capítulos de forma a conduzir o raciocínio deste estudo de etnia e ancestralidade linearmente, 

facilitando a compreensão do tema abordado. Brevemente, o capítulo 1 apresenta uma análise 

exploratória pela busca de evidências de quais fatores de risco para DCVs estariam associados 

com etnia auto-declarada na nossa população. O capítulo 2 apresenta uma análise mais refinada 

com um dos fatores de riso para DCVs que foi encontrada associação com etnia no capítulo 1, 

buscando compreender melhor os determinantes da associação. O capítulo 3 apresenta as 

análises de determinação de um conjunto de marcadores genéticos de ancestralidade capazes 

de inferir a proporção de miscigenação genética na nossa população. O capítulo 4 descreve o 

processo de genotipagem da nossa população de estudo, apresenta a descrição da população 

em relação às proporções de miscigenação e finaliza com uma análise de associação entre 

ancestralidade genética e os fatores de risco associados com etnia auto-declarada no capítulo 2. 
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3. Capítulo 1 - Associação de Etnia 
Auto-declarada com Fatores de 
Risco de Doenças Cardiovasculares 
em uma Amostra Urbana da 
População Brasileira. 
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3.1. Metodologia de Estudo 

3.1.1. População de estudo  

 

Partindo de uma amostra de 2.531 indivíduos pertencentes ao projeto Corações do 

Brasil, com idade entre 18 e 88 anos, residentes em cidades com mais de 100.000 habitantes. O 

número de indivíduos amostrados foi proporcional à população residente em cada uma dessas 

cidades, de forma que a amostra foi representativa da população urbana brasileira. Assim, 3,9% 

dos indivíduos deste estudo são do Norte, 18,4% do Nordeste, 8,6% do Centro-Oeste, 56,4% do 

Sudeste e 12,6% do Sul do país. 

Além de dados demográficos, este banco de dados contém informações de vários 

fatores de risco para com DCV, etnia auto-declarada (branco, negro, mulato ou outros), status 

socioeconômico (renda e nível educacional) e dados comportamentais dos participantes 

(consumo de cigarro, álcool e atividade física). A amostra é composta de 1.305 indivíduos que se 

auto-declararam brancos, 919 mulatos (indivíduos de etnia mista), 260 negros e 47 de outras 

etnias (principalmente asiáticos e indígenas). 

O projeto foi aprovado pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa e todos os 

participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por escrito. 

 

3.1.2. Variáveis e covariáveis 

 

As variáveis avaliadas nessa análise foram: hipertensão arterial, hipercolesterolemia e 

AVC, como fatores de risco para DCVs. As covariáveis foram: consumo de álcool, tabagismo, 

atividade física, renda familiar e nível educacional. Todas as variáveis e covariáveis foram auto-

declaradas. 

Consumo de álcool foi categorizado como consumo semanal, menos de uma vez ao mês 

ou nenhum consumo; tabagismo foi categorizado como consumo diário de cigarros, nunca fumou 

ou ex-fumante. Sedentarismo foi definido prática de atividade física menos de três vezes na 

semana. Renda familiar foi estudada de duas formas. A primeira forma foi categórica, 
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considerando os indivíduos com renda abaixo de um salário mínimo como referência, 

construímos indicadores para cada um dos níveis de renda permitindo estudar separadamente 

cada nível. Portanto, tal parametrização pode dividir a amostra em muitas classes produzindo 

muitos parâmetros, estimativas não confiáveis para os efeitos e dificultando a interpretação dos 

resultados. Nós então estudamos essa variável de uma segunda forma, utilizamos o nível de 

renda de forma contínua, onde o menor nível foi classificado como zero com um aumento 

unitário a cada nível até 20 salários mínimos ou mais de renda sendo classificado como nível 

cinco. 

Similarmente, nível educacional foi representado em dois formatos, categórico e 

contínuo. A variável categórica foi definida como: sem escolaridade, primário, secundário e grau 

universitário. Para a representação contínua de nível educacional o menor nível foi definido 

como zero com um incremento unitário a cada nível até grau universitário sendo esse último o 

nível três. 

 

3.1.3. Análise estatística 

 

Diferenças na prevalência dos fatores de risco de DCV e características gerais da 

amostra estudada entre as regiões do país e entre etnia foram avaliadas pelo teste qui-quadrado 

implementado no programa estatístico R (versão 2.15.0) (19). 

Para comparar as diferenças entre fatores socioeconômicos e ambientais por etnia, 

realizamos uma análise de regressão logística para cada um dos fatores, usando etnia como 

variável independente e ajustando para gênero e idade. As razões de chance para cada fator 

socioeconômico e ambiental para indivíduos negros e mulatos foram obtidos comparando com 

indivíduos brancos. 

Para as análises de associação entre fatores de risco metabólicos para DCV 

(hipertensão arterial, hipercolesterolemia e AVC) e etnia auto-declarada, modelos de regressão 

logística foram ajustados usando esses fatores de risco como variável dependente e ajustando 

para possíveis confundidores da associação, como idade, gênero, nível educacional, renda, 

tabagismo e consumo de álcool e sedentarismo. Para a variável AVC, foram ajustados dois 
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modelos, o primeiro considerando os confundidores mencionados acima e o segundo modelo foi 

realizado adicionando hipertensão aos confundidores da associação. 

 Para todas as avariáveis dois modelos foram construídos, o primeiro usando as variáveis 

renda familiar e nível educacional como categóricas e o segundo modelo usando essas mesmas 

variáveis como contínuas. Os modelos foram construídos de três formas diferentes, a primeira foi 

um modelo geral, utilizando a base de dados completa, as outras duas formas foi utilizando a 

base de dados estratificada, uma estratificação por gênero e outra por nível educacional. Para 

testar se há variação de associação entre as regiões do país a base de dados foi estratificada 

por região, e para verificar se as variáveis e covariáveis se comportam da mesma maneira entre 

os diferentes grupos étnicos da amostra a base de dados foi estratificada por etnia auto-

declarada. As análises foram realizadas usando a função glm disponível no R. Resultados com 

p-valor <0,05 foram considerados significativos. 

 

 

3.2. Resultados 

3.2.1. População de estudo 

 

A média de idade dos participantes foi 40,92 ± 14,94 anos, 50,97% dos participantes 

eram do sexo feminino. Em relação aos fatores de risco metabólicos, 29,67% dos indivíduos 

estudados eram hipertensos, 1,62% já sofreram AVC e 15,21% tem hipercolesterolemia. A 

diferença na prevalência de fatores de risco cardiovascular e as características gerais da 

população entre as diferentes regiões do país estão apresentadas na Tabela 1. 

Em relação à distribuição étnica, a população de estudo é composta por 51.56% de 

indivíduos brancos, 10,27% negros, 36,31% mulatos e 1,86% outras etnias. A população 

brasileira é altamente miscigenada, mas também é muito grande, de forma que a miscigenação 

não é igualmente distribuída entre as diferentes regiões. A região Sul possui maior proporção de 

brancos (79,69%) e a menor proporção de mulatos (14,69%); enquanto o Nordeste tem a menor 

proporção de brancos (30,41%) e maior proporção de negros (14,56%). A região com maior 
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proporção de indivíduos miscigenados é a região Norte, onde 60,61% das pessoas declararam 

serem mulatas. 

Tabela 1: Características gerais da população Corações do Brasil, estratificada por região. 

 
Sul 

(n=320) 
Sudeste 
(n=1426) 

Centro-
Oeste 

(n=219) 

Nordeste 
(n=467) 

Norte 
(n=99) 

Total 
(n = 2531) 

p-valor 

Idade, anos 41,27 ± 
15,33 

41,05 ± 
14,60  

37,70 ± 
12,55 

42,12 ± 
16,50 

39,29 ± 
14,72 

40,92 ± 
14,94 

< 0,05 

Gênero, %        

Masculino 50,31 48,95 50,23 47,97 48,48 49,03 
> 0,05 

Feminino 49,69 51,05 49,77 52,03 51,52 50,97 

Etnia, %        

Branca  79,69 52,88 55,25 30,41 33,33 51,56 

< 0,05 Negra 4,38 10,87 8,68 14,56 4,04 10,27 

Mulato/Pardo 14,69 34,57 31,51 53,53 60,61 36,31 

Outros  1,25 1,68 4,57 1,50 2,02 1,86 - 

Nível educacional, %        

Sem escolaridade 1,56 4,07 6,39 9,64 4,04 4,98 

< 0,05 
Primário 40,31 45,37 46,12 47,54 32,32 44,69 

        Secundário 42,19 35,62 33,33 32,98 52,53 36,43 

Superior 15,94 14,94 14,16 9,85 11,11 13,91 

Fatores de risco 
metabólicos, % 

      
 

        Hipertensão arterial 25,00 31,35 25,57 31,26 22,22 29,67 < 0,05 

AVC 0,94 1,68 0,46 2,78 0,00 1,62 - 

Hipercolesterolemia 17,19 15,22 13,70 13,49 20,20 15,21 > 0,05 

Fatores de risco 
comportamentais, % 

      
 

Tabagismo 25,31 27,63 19,63 16,49 19,63 24,14 < 0,05 

Sedentarismo 82,19 79,03 75,34 80,94 83,84 79,65 > 0,05 

Consumo de álcool 37,19 38,92 30,14 35,12 34,34 37,06 > 0,05 

 

A distribuição por etnia nas regiões do Brasil segue o padrão histórico da colonização e a 

dinâmica econômica. O ultimo censo teve uma distribuição similar aos nossos dados, com maior 

proporção de brancos (79,16%) e menor de mulatos (16,03%) na região Sul. As maiores 

proporções de mulatos foram nas regiões Norte e Nordeste (64.25% e 59,3%), a taxa de 

proporção de negro no Nordeste atingiu 17,1%, dependendo do Estado (6). Esses dados 
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mostram que a população de estudo desta análise é representativa da população brasileira em 

relação à distribuição étnica. 

 

3.2.2. Etnia auto-declarada e fatores de risco cardiovasculares 

 

A Tabela 2 mostra a distribuição da proporção de fatores de risco cardiovascular e 

características gerais da amostra estudada entre as diferentes etnias. Nessa tabela, podemos 

observar diferenças significantes entre os grupos étnicos em relação ao nível educacional 

especialmente para indivíduos de grau universitário. Para esse nível de educação, considerando 

os três principais grupos étnicos mais encontrados no nosso país, a etnia branca tem a maior 

proporção de indivíduos com grau universitário (19,23%), seguida por negros (8,46%) e mulatos 

(7,51%). 

A Tabela 3 mostra as razões de chance e os intervalos de confiança de 95% para as 

análises de regressão logística dos fatores de risco socioeconômicos e ambientais entre negros, 

brancos e mulatos após ajuste para idade e gênero. Podemos observar nessa tabela que nível 

educacional e status socioeconômico foram significativamente diferentes entre os grupos 

étnicos. Negros e mulatos são mais prováveis de não ter escolaridade do que brancos e em 

todos os níveis de renda acima de um salário mínimo, brancos tem maior chance e a chance 

aumenta com o aumento do status socioeconômico. Em relação aos fatores ambientais brancos 

tem menores chances do que negros e mulatos, portanto, essas associações não foram 

significantes estatisticamente, com exceção do sedentarismo. Para esse fator de risco, mulatos 

apresentaram aproximadamente 27% mais chances de serem sedentários do que brancos, com 

p-valor <0,05. 

O primeiro modelo de regressão logística para hipertensão e hipercolesterolemia usando 

as covariáveis categóricas renda e nível educacional é apresentado na Tabela 4. A Tabela 5 traz 

o segundo modelo de regressão para hipertensão, diabetes e AVC, usando renda e nível 

educacional como covariáveis contínuas. Essas tabelas apresentam a razão de chance para 

cada covariável, o intervalo de confiança de 95% e os respectivos p-valores da associação. 
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Tabela 2: Características da população Corações do Brasil estratificada por 
etnia auto relatada. 
 
 

Negro 
(n=260) 

Branca 
(n=1305) 

Mulato 
(n=919) 

Outros 
(n=47) 

p-valor 

Idade, anos 
40,07 ± 
14,50 

41,85 ± 
15,28 

39,89 ± 
14,43 

39,51 ± 
16,23 

< 0,05 

Gênero, %      

Masculino 51,92 47,51 50,05 55,32 > 0,05 

Feminino 48,08 52,49 49,95 44,68  

Nível educacional, %      

Sem escolaridade 7,31 3,45 6,64 2,13 

< 0,05 
Primário 56,92 38,85 49,51 44,68 

        Secundário 27,31 38,47 36,34 31,91 

Superior 8,46 19,23 7,51 21,28 

Renda, %      

Até1 SM 16,92 6,90 13,28 10,64 

< 0,05 

1 a 5 SM 66,54 52,41 61,59 59,57 

5 a 10 SM 11,92 23,37 17,74 14,89 

10 a 20 SM 3,85 11,34 5,44 10,64 

Acima de 20 SM 0,77 5,98 1,96 4,26 

Fatores de risco 
metabólicos, % 

     

        Hipertensão arterial 35,00 29,66 28,50 23,40 > 0,05 

AVC 2,31 0,77 2,72 0,00 < 0,05 

Hipercolesterolemia 9,62 16,86 14,36 17,02 < 0,05 

Fatores de risco 
comportamentais, % 

     

Tabagismo 26,92 23,22 24,81 21,28 > 0,05 

Sedentarismo 80,77 78,01 81,83 76,60 > 0,05 

        Consumo de álcool 41,54 35,56 37,76 40,43 > 0,05 
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Tabela 3: Regressão logística de fatores socioeconômicos e 
comportamentais entre os grupos étnicos da população Corações do Brasil. 
 Razão de chance (IC 95%) 

 
 

Negros vs. Brancos Mulatos vs. Brancos 

Nível educacional a   

Sem escolaridade 2,69 (1,516 – 4,795)* 2,43 (1,611 – 3,661)* 

Primário 0,37 (0,208 – 0,659)* 0,41 (0,273 – 0,621)* 

        Secundário 0,35 (0,263 – 0,468)* 0,50 (0,419 – 0,600)* 

Superior 0,38 (0,241 – 0,603)* 0,33 (0,252 – 0,442)* 

Renda a   

Até 1 SM 2,91 (1,964 -2,300)* 2,17 (1,627 – 2,900)* 

1 a 5 SM 0,34 (0,232 – 0,509)* 0,46 (0,345 – 0,615)* 

5 a 10 SM 0,28 (0,198 – 0,397)* 0,48 (0,400 – 0,582)* 

10 a 20 SM 0,23 (0,127 – 0,420)* 0,38 (0,289 – 0,513)* 

Acima de 20 SM 0,12 (0,030 – 0,502)† 0,32 (0,189 – 0,535)* 

Fatores de risco 
comportamentais a 

  

Tabagismo 1,19 (0,881 – 1,619) 1,08 (0,883 – 1,313) 

Sedentarismo 1,19 (0,851 – 1,666) 1,27 (1,027 – 1,574)‡ 

        Consumo de álcool 1,21 (0,915 - 1,615) 1,04 (0,870 – 1,255) 

* p-valor  < 0,001 

† p-valor  < 0,01 

‡ p-valor  < 0,05 
a Ajustado para gênero e idade. 
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Tabela 4: Análise de Regressão logística múltipla de fatores de risco associados com 
hipertensão e hipercolesterolemia na população Corações do Brasil. Utilizando as variáveis 
renda e nível educacional como categóricas. 

Fatores de risco Razão de chance (IC 95%) 

 Hipertensão Hipercolesterolemia 

Etnia a (vs. Branca)   

    Negra  1,39 (1,018 – 1,901)* 0,57 (0,356 – 0,905)* 

    Mulato  1,02 (0,831 – 1,258) 0,96 (0,741 – 1,240) 

Renda b (vs. Até 1 SM)   

1 a 5 SM 1,14 (0,836 – 1,571) 1,17 (0,782 – 1,748) 

5 a 10 SM 0,83 (0,641 – 1,071) 0,91 (0,660 – 1,244) 

10 a 20 SM 1,14 (0,780 – 1,682) 0,90 (0,563 – 1,441) 

Acima de 20 SM 0,78 (0,443 – 1,387) 0,80 (0,400 – 1,602) 

Nível educacional c (vs. Sem escolaridade)   

Primário 0,82 (0,542 – 1,252) 0,63 (0,396 – 1,009) 

        Secundário 0,75 (0,597 – 0,934)* 1,32 (0,992 – 1,759) 

Superior 1,18 (0,857 – 1,634) 1,38 (0,946 – 2,013) 

Fatores de risco comportamentais d   

     Sedentarismo (vs. Atividade física) 1,03 (0,813 – 1,306) 1,05 (0,788 – 1,409) 

     Tabagismo (vs. Não fumante) 0,82 (0,654 – 1,024) 0,76 (0,564 – 1,024) 
     Consumo de álcool (vs. Pouco ou nenhum 
consumo) 0,95 (0,771 – 1,164) 0,86 (0,655 – 1,121) 

* p-valor < 0,05. 

a Ajustado para gênero, idade, tabagismo, consume de álcool, sedentarismo, nível educacional e renda. 

b Ajustado para gênero, idade, tabagismo, consume de álcool, sedentarismo, nível educacional e etnia. 

c Ajustado para gênero, idade, tabagismo, consume de álcool, sedentarismo, renda e etnia. 

d Ajustado para gênero, idade, nível educacional, renda e etnia. 

 

A análise de associação entre hipertensão e etnia auto-declarada foi significante (p-

valor<0,05) em ambos os modelos. No primeiro modelo, indivíduos negros apresentaram 39% 

mais risco de ter hipertensão do que indivíduos brancos (Tabela 4); no segundo modelo, a 

chance foi similar (Tabela 5). A associação entre etnia e hipercolesterolemia também foi 

significativa em ambos os modelos, indivíduos negros apresentaram 43% menos chance do que 

brancos de ter colesterol elevado (Tabelas 4 e 5). 
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Tabela 5: Análise de regressão logística múltipla dos fatores de risco associados com hipertensão e 
hipercolesterolemia na população Corações do Brasil. Utilizando as variáveis renda e nível educacional 
como contínuas. 

Fatores de risco Razão de chance (IC 95%) 

 Hipertensão Hipercolesterolemia AVC1 AVC2 d 

Etnia a (vs. Branca)    
 

     Negra 1,41 (1,037 – 1,932)* 0,57 (0,361 – 0,914)* 2,83 (0,989 – 8,098) 2,60 (0,897 – 7,517) 

     Mulato 1,02 (0,828 - 1,252) 0,96 (0,746 – 1,245) 3,37 (1,570 – 7,244)† 3,47 (1,607 – 7,491) † 

Renda b 0,97 (0,864 - 1,090) 0,94 (0,816 – 1,084) 0,69 (0,429 – 1,104) 0,69 (0,422 – 1,130) 

Nível educacional c 0,87 (0,745 – 0,997)* 1,19 (1,006 – 1,415)* 0,68 (0,408 – 1,131) 0,73 (0,439 – 1,216) 

† p-valor < 0,01 

* p-valor < 0,05 

a Ajustado para gênero, idade, tabagismo, consume de álcool, sedentarismo, nível educacional e renda. 

b Ajustado para gênero, idade, tabagismo, consume de álcool, sedentarismo, nível educacional e etnia. 

Ajustado para gênero, idade, tabagismo, consume de álcool, sedentarismo, nível educacional e etnia. 

d Adicionado ajuste para hipertensão. 

 

A associação de AVC com etnia foi avaliada no segundo modelo; este fator de risco foi 

significativamente associado (p-valor <0,01) com mulatos, esse grupo gerou uma estimativa de 

risco de aproximadamente 3,4 vezes maior de ser afetado por AVC do que indivíduos brancos 

(Tabela 5). Os modelos para AVC com a adição da correção por hipertensão não mostrou 

resultados diferentes do modelo sem essa correção na nossa amostra (Tabela 5). Os modelos de 

regressão utilizando os dados estratificados por etnia revelaram que nível educacional foi 

associado significativamente com a queda do risco de AVC somente entre indivíduos que se 

auto-declararam brancos (Tabela 6). 

Nesta análise também foi possível observar a influência do fator educacional na DCV em 

ambos os modelos. O nível educacional foi significativamente associado com hipertensão no 

primeiro modelo, e no segundo modelo, além da associação com hipertensão, o nível 

educacional foi também associado significativamente com hipercolesterolemia. Renda familiar 

não apresentou associação significativa com os fatores de risco analisados nessa população de 

estudo.  

Pessoas com nível de educação secundário apresentaram um risco 25% menor de ter 

hipertensão comparando com pessoas sem escolaridade (Tabela 4). Por outro lado, para 
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hipercolesterolemia o risco aumenta em 19% com o aumento do nível educacional (Tabela 5). 

Outros resultados são apresentados nas Tabelas 4 e 5. 

Tabela 6: Análise de regressão logística múltipla de fatores de risco 
associados com hipertensão e hipercolesterolemia na população 
Corações do Brasil. Utilizando as variáveis renda e nível educacional 
como contínuas. Base de dados estratificada por regiões do país. 

Fatores de risco Razão de chance (IC 95%) 

 Hipertensão Hipercolesterolemia 

Sul   

Etnia a (vs. Branca)   

     Negra 1,42 (0,382 – 5,249) 0,41 (0,050 – 3,449) 

     Mulato 1,28 (0,579 – 2,815) 1,49 (0,649 – 3,414) 

Renda b 0,95 (0,700 – 1,289) 0,98 (0,705 – 1,360) 

Nível educacional c 0,96 (0,613 – 1,494) 1,60 (0,981 – 2,623) 

Sudeste   

Etnia a (vs. Branca)   

     Negra 1,43 (0,961 – 2,132) 0,52 (0,278 – 0,963)* 

     Mulato 1,06 (0,805 – 1,400) 1,00 (0,703 – 1,432) 

Renda b 0,90 (0,773 – 1,056) 0,85 (0,698 – 1,039) 

Nível educacional c 0,86 (0,717 – 1,038) 1,13 (0,898 – 1,429) 

Centro-oeste   

Etnia a (vs. Branca)   

     Negra 0,63 (0,162 – 2,491) 0,83 (0,165 – 4,206) 

     Mulato 0,83 (0,394 – 1,768) 0,63 (0,245 – 1,606) 

Renda b 0,85 (0,552 – 1,310) 0,74 (0,425 – 1,284) 

Nível educacional c 1,04 (0,651 – 1,649) 1,17 (0,668 – 2,047) 

Norte e Nordeste   

Etnia a (vs. Branca)   

     Negra 1,37 (0,707 – 2,642) 0,70 (0,287 – 1,736) 

     Mulato 0,88 (0,553 – 1,389) 0,99 (0,566 – 1,738) 

Renda b 1,15 (0,850 – 1,559) 1,24 (0,861 – 1,786) 

Nível educacional c 0,84 (0,618 – 1,142) 1,17 (0,804 – 1,707) 

** p-valor < 0,05. 
a Ajustado para gênero, idade, tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo, nível educacional 
e renda. 
b Ajustado para gênero, idade, tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo, nível educacional 
e etnia. 

c Ajustado para gênero, idade, tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo, renda e etnia. 
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Nós não observamos grandes mudanças nas estimativas de associação quando 

analisamos os dados estratificados por região (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Análise de regressão logística múltipla das variáveis contínuas renda e nível 
educacional associadas com hipertensão e hipercolesterolemia. Análise estratificada por etnia. 

Fatores de risco 
Razão de chance (Intervalo de confiança de 95%) 

Hipertensão Hipercolesterolemia AVC1 AVC2 c 

Branca     

Renda a 0,89 (0,769 – 1,044) 0,90 (0,748 – 1,074) 1,17 (0,526 – 2,601) 1,24 (0,556 – 2,763) 

Nível educacional b 0,89 (0,734 – 1,073) 1,21 (0,967 – 1,513) 0,215 (0,068 – 0,685) † 0,22 (0,07 – 0,711)* 

     

Negra     

Renda a 0,90 (0,586 – 1,388) 1,23 (0,681 – 2,230) 0,77 (0,189 – 3,142) 0,86 (0,171 – 4,286) 

Nível educacional b 1,02 (0,678 – 1,548) 0,96 (0,534 – 1,744) 1,76 (0,530 – 5,857) 1,73 (0,526 – 5,684) 

  

Mulato     

Renda a 1,13 (0,922 – 1,397) 0,98 (0,752 – 1,269) 0,53 (0,271 – 1,026) 0,50 (0,247 – 0,997)* 

Nível educacional b 0,77 (0,602 – 0,991)* 1,18 (0,869 – 1,612) 0,84 (0,423 – 1,669) 0,93 (0,469 – 1,847) 

† p-valor < 0,01. 

** p-valor < 0,05. 

a Ajustado para gênero, idade, tabagismo, consume de álcool, sedentarismo e nível educacional. 

b  Ajustado para gênero, idade, tabagismo, consume de álcool, sedentarismo e renda. 

e  Adicionado ajuste para hipertensão. 

 

 

3.3. Discussão 

 

 Os achados destas análises sugeriram uma relação entre etnia auto-declarada e fatores 

de risco para DCV, tais como hipertensão arterial, hipercolesterolemia e AVC na amostra 

estudada. As etnias negra e branca foram significativamente associadas com hipertensão arterial 

e hipercolesterolemia. Mulatos e brancos foram associados significativamente com AVC. Para 

hipertensão arterial e AVC, indivíduos brancos tem menor risco que negros e mulatos 



 

19 

  

respectivamente, com variação no tamanho do efeito de risco. Para hipercolesterolemia, 

indivíduos brancos tem maior risco do que negros (Tabelas 4 e 5). 

 Hipertensão é o principal fator de risco para complicações cardiovasculares e é a 

condição mais comum entre pacientes com doenças crônicas (20). A modulação da pressão 

sanguínea pela etnia tem sido amplamente estudada e as diferenças entre os grupos étnicos 

vêm sendo estabelecidas. Similarmente aos nossos resultados, estudos que compararam fatores 

de risco cardiovasculares por etnia entre adultos e jovens, encontraram que negros eram mais 

prováveis de ter a pressão sanguínea descontrolada do que brancos (13,21–25). 

Para hipercolesterolemia o oposto acontece, indivíduos brancos tem maior risco do que 

negros (Tabelas 4 e 5). Outros estudos também encontraram resultados semelhantes em outras 

populações, mostrando uma alta prevalência de hipercolesterolemia entre indivíduos brancos 

(26–28). Indivíduos que se auto-declararam mulatos mostraram maior risco de AVC (Tabela 5), 

seguido por indivíduos negros e brancos. Outros estudos conduzidos nos Estados Unidos 

mostraram resultados similares, esses estudos não possuem um grupo étnico conhecido como 

mulatos, mas consideram negros e brancos. Como nos nossos resultados, negros tiveram maior 

prevalência de AVC do que brancos (29–31). Um estudo realizado por Kleindorfer et al. (2010), -

analisou a tendência temporal na incidência de AVC em uma população bi-racial dos Estados 

Unidos. Durante todo o período estudado, negros tiveram maior incidência de AVC do que 

brancos. Este estudo mostrou também uma significante queda na incidência de AVC no último 

período, mas quando estratificado por raça, esse declínio não foi encontrado entre os negros, o 

que sugere que a disparidade racial na incidência de AVC vem piorando (32). 

Nós também observamos que hipertensão e hipercolesterolemia foram associadas com 

status educacional. Indivíduos com nível secundário tiveram menor risco do que os sem 

escolaridade (Tabela 4). A análise de nível educacional - como variável contínua, mostrou uma 

queda de 13% no risco a cada aumento no nível educacional (Tabela 5), sugerindo uma 

influência protetora da educação na pressão sanguínea. Por outro lado, hipercolesterolemia e 

escolaridade foram inversamente relacionadas e nossos resultados demonstraram um aumento 

de 19% no fator de risco em cada aumento no status educacional. 

Os resultados são consistentes com os achados gerais da literatura nos quais educação 

é associada com o risco e mortalidade de doenças complexas (33,34). Em um estudo, a 

associação encontrada entre educação e pressão sanguínea foi mais forte em afro-americanos, 
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do que em brancos. Esse estudo mostrou também que educação permanece como um preditor 

significante de pressão arterial somente entre afro-americanos (35). 

Outros estudos também revelaram que indivíduos que tem menor nível educacional e 

renda familiar, tem significativamente menor qualidade de vida em saúde. Isso pode ocorrer 

porque indivíduos com maior nível educacional podem ser mais expostos a mensagens sobre 

saúde, e consequentemente aumenta o conhecimento sobre saúde, melhorando o 

comportamento saudável (36,37), possuem melhores oportunidades de emprego, melhores 

condições de trabalho, cuidados com a saúde, renda, sendo menos prováveis de sofrer 

complicações de uma doença crônica (38,39). Fatores psicossociais também estão envolvidos, 

estes sofrem positiva influência sobre o aumento do senso de controle, status social subjetivo e 

suporte social (37,40–42). Educação também pode servir como um marcador para traços de 

personalidade que são associados com melhor saúde (43,44).  

Nessa primeira seção de análises, indivíduos brancos foram associados com 

hipercolesterolemia, indivíduos negros foram associados com hipertensão e mulatos foram 

associados com AVC. Essas duas últimas etnias também foram associadas com menor 

educação, assim como esses dois fatores de risco. Considerando a associação comum dos 

fatores de risco no modelo de educação e no modelo de etnia auto-declarada, os dados sugerem 

que parte da diferença observada em saúde entre diferentes grupos étnicos, é também uma 

consequência da diferença socioeconômica observada entre esses grupos. No entanto, a 

associação persiste mesmo após o ajuste para esses potenciais confundidores, também 

sugerindo um risco residual devido à etnia. 
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4. Capítulo 2 – Diferenças na 

associação dos níveis séricos de 

triglicerídeos, HDL-c e índice 

TG/HDL-c com etnia auto-declarada 

no Estudo Longitudinal de Saúde do 

Adulto (ELSA-Brasil) 
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Esse capítulo apresenta uma análise mais refinada da associação de dislipidemias com 

etnia auto-declarada, visando ampliar o entendimento da associação encontrada no capítulo 

anterior com hipercolesterolemia. 

 A forte ligação entre concentração sérica de lipídios e o risco de futuros eventos 

cardiovasculares é bem conhecida (45–50). Além disso, estudos têm consistentemente 

mostrados que os níveis sanguíneos de lipídios não seguem o mesmo padrão entre diferentes 

grupos étnicos (51–55). Assim, esse capítulo descreve o estudo de associação realizado entre 

dislipidemia, TG, colesterol total (total-c, do inglês total - cholesterol), HDL-c e lipoproteína de 

baixa densidade (LDL-c, do inglês Low Density Lipoprotein- cholesterol) com etnia auto-

declarada em uma coorte multicêntrica de servidores públicos pertencente a seis cidades 

brasileiras (ELSA-Brasil). Apresenta também os resultados da avaliação da influência de fatores 

socioeconômicos nessas associações, testando a hipótese de que etnia auto referida está 

associada com níveis séricos de lipídios a despeito do ajuste para confundidores 

socioeconômicos conhecidos. 

 

4.1. Metodologia de Estudo 

4.1.1. População 

 

Para essa análise utilizamos a base de dados do Estudo Longitudinal de Saúde do 

Adulto (ELSA-Brasil). É um estudo multicêntrico do qual participam 15.105 servidores públicos 

com idade entre 35 e 74 anos recrutados de seis cidades (Rio de Janeiro, RJ; São Paulo, SP; 

Pelotas, RS; Vitória, ES; Belo Horizonte, MG; e Salvador, BA). Mais detalhes dos procedimentos 

de amostragem e recrutamento podem ser acessados em Aquino et al., 2012 (56).  

O principal objetivo do ELSA-Brasil é investigar a associação entre doença 

cardiovascular crônica e diabetes com fatores biológicos, comportamentais, ambientais, 

ocupacionais e sociais na população brasileira. Etnia auto-declarada foi classificada com base no 

questionário do censo brasileiro, onde o indivíduo é classificado como branco, negro, 

pardo/mulato (etnia mista), amarelo (asiático) e indígena. Para as análises a seguir, nós 
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utilizamos indivíduos que se auto-declararam brancos, negros ou mulato-pardos, esses são os 

principais grupos étnicos no nosso país.  

 

4.1.2. Variáveis e covariáveis 

 

Neste estudo, analisamos a concentração de total-c, TG, HDL-c e LDL-c. Indivíduos com 

concentração de TG ≥ 2,000 mg/dL foram excluídos das análises realizadas pois valores acima 

desse limite possivelmente são resultados de não-jejum no momento da coleta de amostra de 

sangue. Dislipidemia auto-declarada foi acessada via questionário e dislipidemia mensurada foi 

derivada baseada no critério de classificação ATPIII (do inglês, Adult Treatment Panel) (57), 

ambas variáveis são categóricas. O critério ATPIII para dislipidemia inclui participantes tratados 

com drogas hipolipemiantes (estatinas, fibrato, niacina e resinas de ácido bílico) e os não- 

tratados, mas qualificados para o tratamento. O nível ótimo da concentração de LDL-c é <100 

mg/dL, 100 a 129 quase ótimo, 130 a 159 é quase alto risco, 160 a 189 é alto risco e ≥ 190 é 

classificado como risco muito elevado. Assim, indivíduos com níveis de LDL-c acima de 130 

mg/dL foram classificados como dislipidêmicos (46). 

Também criamos outras duas variáveis, baixo HDL-c (categórica) e índice TG/HDL-c 

(contínua). Baixo HDL-c foi definido baseado nos critério do ATPIII, concentração de HDL-c <40 

mg/dL para homens e < 50 mg/dL para mulheres. O índice TG/HDL-c é conhecido como um 

preditor de dislipidemia associado com resistência a insulina e há evidências de que esse fator 

de risco tem associação com etnia (58,59). Por isso, também avaliamos esse índice na nossa 

amostra. 

As covariáveis utilizadas foram índice de massa corporal (IMC), hipertensão arterial, 

diabetes mellitus, tabagismo, histórico familiar de ataque cardíaco, tratamento com 

hipolipemiantes, etnia, status ocupacional, renda, nível educacional, consumo nutriente residual 

(calculo baseado na ingestão total de energia (Kcal) e ingestão de gordura saturada (g/dia)). IMC 

foi obtido pela divisão do peso do indivíduo pela sua altura ao quadrado, diabetes mellitus foi 

definida baseada do valor da glicose de jejum ≥ 126 mg/dL, ou uso de insulina ou outra droga 

hipoglicêmica, ou diabetes auto-declarada. Histórico familiar de ataque cardíaco, etnia auto-

declarada, status ocupacional, renda e nível educacional foram acessados via questionário. 
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Renda foi classificada (em reais) como ≤2.489; 2.490 – 5.809; e ≥ 5.810. Nível educacional foi 

classificado em três categorias: primário, secundário e superior (grau universitário), status 

ocupacional foi definido em três níveis: nível apoio, nível médio e nível superior/docente. 

Somente indivíduos com dados completos para essas variáveis e covariáveis foram mantidos na 

análise. 

 

4.1.3. Análise estatística 

 

Todas as análises foram realizadas utilizando o programa estatístico R (versão 3.0.0) 

(19). Médias, desvios padrão e proporções foram usados para sumarizar e comparar as 

características da amostra estudada entre os grupos étnicos (brancos, mulatos e negros). As 

variáveis categóricas foram comparadas pelo teste de qui-quadrado e as variáveis contínuas 

foram comparadas usando teste-t (dois grupos) e ANOVA (mais de dois grupos). As variáveis 

TG, total-c, HDL-c, LDL-c e índice TG/HDL passaram por transformação logarítmica para melhor 

se ajustar a distribuição normal. 

Foram plotados diagramas de Venn com as variáveis etnia auto-declarada, dislipidemia e 

tratamento com droga hipolipemiante. O objetivo foi avaliar a sobreposição dessas variáveis e 

verificar problemas de sub diagnóstico entre os grupos estudados. Nós plotamos um diagrama 

para todos os indivíduos, um diagrama para cada grupo étnico e um para cada nível 

educacional. 

Para avaliar a associação das variáveis categóricas com etnia, ajustamos modelos de 

regressão logística, e para variáveis contínuas regressão linear. Todos os modelos foram 

devidamente ajustados para possíveis confundidores da associação. A seguir, a descrição dos 

modelos. 

Para cada desfecho examinamos quatro modelos para que pudéssemos examinar as 

mudanças nas estimativas dos parâmetros com a adição fatores de risco, socioeconômicos e 

dieta. O modelo 1 foi ajustado para etnia idade e gênero. Ao modelo 2 adicionamos ajustes para 

fatores de risco (IMC, hipertensão arterial, diabetes, histórico familiar, tratamento com 

hipolipemiante). Ao modelo 3 adicionamos fatores socioeconômicos (status ocupacional, renda e 
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nível educacional). Ao modelo 4 adicionamos ingestão residual de nutrientes para avaliar a 

influência da dieta. 

Inicialmente ajustamos esses 4 modelos para dislipidemia auto-declarada, total-c, TG, 

HDL-c e LDL-c, os modelos foram ajustados utilizando toda a base de dados (análise global) e 

estratificando a base, a estratificação foi feita por gênero, nível educacional e nível ocupacional. 

Num segundo momento, com base nos resultados das primeiras análises, ajustamos os 

modelos 1, 2, 3 e 4 para as variáveis dislipidemia (mensurada), baixo HDL-c e índice TG/HDL-c, 

esses modelos também foram realizados com os bancos completo e estratificado. 

 Finalmente, testamos modelos de interação entre etnia e gênero, e etnia e fatores 

socioeconômicos para estudar os confundidores da associação. Também avaliamos associação 

entre ingesta energética e lipídios como um confundidor da associação. Ajustamos 3 modelos 

simples para TG, total-c, HDL-c, LDL-c e índice TG/HDL-c com ingestão energética total e 

ingestão de gordura saturada. O primeiro ajuste foi realizado com ingestão energética total como 

a variável independente e lipídios como as variáveis dependentes. O segundo ajuste foi 

realizado com ingestão de gordura saturada como a variável independente e lipídios como as 

variáveis dependentes.  O terceiro ajuste foi realizado com lipídios como as variáveis 

dependentes e nutriente residual como a variável independente. Nutriente residual é o resíduo 

do modelo de regressão onde ingestão calórica total era a variável independente e gordura 

saturada a variável dependente. O terceiro ajuste foi realizado para estudar melhor a relação 

gordura saturada – lipídios evitando o problema de multicolinearidade nos modelos. Esse 

nutriente residual foi ajustado no modelo 4 mencionado anteriormente (60). 

 

4.2. Resultados 

4.2.1. População de estudo 

 

Um total de 14.066 indivíduos com dados completos foram selecionados para as 

análises. A média de idade foi 51,9 ± 9 anos, a amostra é composta de 45,6% de homens, 

54,4% se auto-declararam brancos, 29,1% mulatos e 16,5% negros. Em relação aos fatores de 
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risco, 35,6% dos participantes auto-declaram ser dislipidêmicos e 56,7% tiveram dislipidemia 

mensurada. Entre os grupos raciais essas porcentagens foram similares. (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Comparação de características demográficas e fatores de risco para dislipidemia entre grupos étnicos do 
ELSA-Brasil. 

  Branca (n = 7651) Mulato (n = 4092) Negro (n = 2323) Todos (n = 14066) p-valor 

      

Idade, média (dp) 52,47 (9,34) 51,08 (8,62) 51,69(8,67) 51,94 (9,05) < 0,001 

      

Gênero, % 

Masculino 46,23 48,14 39,17 45,62 < 0,001 

Feminino 53,77 51,86 60,83 54,38  

      

Dislipidemia auto declarada, % 35,86 35,09 35,64 35,60 0,707 

Dislipidemia, % 57,87 55,91 54,33 56,72 0,005 

      

Triglicerídeos, média(dp), mg/dL 138,31 (95,08) 142,45 (100,04) 128,12 (85,53) 137,86 (95,17) < 0,001 

Total-c, média(dp), mg/dL 213,89 (41,26) 215,61 (42,26) 214,29 (42,51) 214,46 (41,76) 0,102 

HDL-c, média(dp), mg/dL 56,598(14,48) 55,74 (14,34) 58,45 (14,89) 56,64 (14,53) < 0,001 

LDL-c, média(dp), mg/dL 130,22 (34,27) 132,51 (35,58) 130,97 (36,69) 131,01 (35,07) 0,003 

Baixo HDL-c, % 17,32 19,72 17,13 17,99 0,003 

TG/HDL-c, média(dp) 2,73 (2,28) 2,83 (2,33) 2,44 (1,98) 2,71 (2,25) < 0,001 

      

IMC, média(dp) 26,75 (4,66) 27,01 (4,66) 28,04 (5,14) 27,04 (4,78) < 0,001 

Hipertensão, % 31,13 36,66 47,83 35,50 < 0,001 

Diabetes, % 16,48 19,48 27,16 19,12 < 0,001 
História familiar de ataque cardíaco, 
% 32,15 28,18 28,45 30,39 < 0,001 

Tratamento com hipolipemiante, % 15,17 9,51 10,25 12,71 < 0,001 

      

Nível educacional, % 

Primário 5,62 13,34 16,32 9,63  

Secundário 21,61 38,54 47,09 30,74 < 0,001 

Superior 72,77 48,12 36,59 59,63  

      

Renda (R$), % 

Até 2489 16,13 34,63 45,50 26,36  

2490 a 5809 34,41 42,91 42,23 38,18 < 0,001 

Acima de 5810 49,46 22,46 12,27 35,46  

      

Nível ocupacional, % 

Apoio 16,72 37,71 48,04 28,00  

Médio  32,11 40,40 41,58 36,09 < 0,001 

Superior/Docente 51,17 21,90 10,37 35,92  
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Para a média não-ajustada, as concentrações de lipídios foram significativamente 

diferentes entre os grupos étnicos. TG foi maior em mulatos (142,4 mg/dL) e menor em negros 

(128,1 mg/dL). O oposto ocorre para HDL-c, essa lipoproteína tem maiores níveis em negros 

(58,4 mg/dL) e menor em mulatos (55,7 mg/dL). A ordem muda para LDL-c, bancos têm a menor 

concentração (131 mg/dL) e mulatos a maior concentração (132,5 mg/dL). Essas medidas 

diferiram significativamente entre as etnias, e como consequência baixo HDL-c e índice TG/HDL-

c também diferiram. Somente total-c não apresentou diferença significativa entre as etnias. Em 

geral para concentração média de lipídios, negros tem o melhor perfil quando comparado com 

mulatos e brancos. 

Os outros fatores de risco, os quais foram analisados como covariáveis também 

apresentaram diferença significativa entre os diferentes grupos étnicos. Os resultados completos 

podem ser acessados na Tabela 8. 

 

4.2.2. Não viés de diagnóstico significativo que explique os resultados 

observados 

 

A Figura 1 mostra as proporções total e estratificadas das variáveis etnia auto-declarada, 

dislipidemia e uso de hipolipemiantes, para cada etnia e nível educacional. Observamos que as 

proporções não diferem grandemente de um grupo para o outro. A maior diferença foi observada 

entre os grupos raciais (diagramas B, C e D), 12,4% dos indivíduos brancos que se declaram 

dislipidêmicos tem dislipidemia mensurada e estão sendo tratados com hipolipemiantes, esse 

mesmo perfil é observado em apenas 8,6% e 8% dos negros e mulatos, respectivamente. A 

proporção para indivíduos com educação primária, secundária e grau universitário, com o 

mesmo perfil, são 11,8%, 9% e 11%, respectivamente. 

 

4.2.3. Efeito de etnia gênero-específico 
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A Tabela 9 compara o perfil lipídico entre os grupos de gênero-etnia. Antes dos ajustes, a 

diferença significativa observada para TG entre grupos étnicos foi observada somente em 

mulheres. LDL-c também tem uma diferença mais acentuada entre as etnias para mulheres. 

Total-c que não foi significativo entre as etnias quando todos os indivíduos foram analisados 

juntos, mostrou diferença significativa quando estratificado por gênero, a diferença foi observada 

para homens e mulheres. Notavelmente, em direções diferentes. 

Após os ajustes, as diferenças permaneceram significativas, mas a concentração média 

de total-c, HDL-c e LDL-c foram quase as mesmas entre os grupos raciais, em ambos os 

estratos de gênero. A concentração média de TG só foi diferente entre etnias para homens. 

Homens negros tem a menor concentração média de TG (128,4 mg/dL), seguido por homens 

brancos e mulatos (140 e 140,4 mg/dL, respectivamente). 

 

4.2.4. Negros são associados com melhor perfil lipídico e a associação não é 

influenciada por ajustes socioeconômicos 

 

As razões de chance (e os correspondentes intervalos de confiança de 95%) 

comparando os grupos étnicos com respeito à dislipidemia auto-declarada, TG, total-c, HDL-c e 

LDL-c estão disponíveis na Tabela 10. Em geral, antes dos ajustes, somente negros 

apresentaram uma pequena diferença para TG; após ajustes para fatores de risco e status 

socioeconômico, essa diferença aumenta e negros foram 14% menos prováveis do que brancos 

de ter TG elevado. Na análise estratificada por nível educacional, esses resultados se repetiram 

em todos os estratos, com uma pequena mudança no tamanho do efeito. 

Dislipidemia auto-declarada e HDL-c também mostraram diferenças após ajustes. 

Indivíduos mulatos foram 13% mais prováveis do que brancos de se declararem dislipidêmicos. 

Mas na análise estratificada por nível educacional essa diferença ocorre somente no mais alto 

nível educacional (grau universitário), no qual mulatos foram 17% mais prováveis. Na análise 

estratificada por gênero, somente mulheres mulatas apresentaram diferenças significantes 

(Tabela 11). Negros foram 6% mais prováveis de ter alto HDL-c do que brancos; nos grupos 

estratificados os mesmos resultados foram observados. Total-c e LDL-c não mostraram 

associação significante com etnia na nossa amostra de estudo. 
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Figura 1: Diagramas de Venn de diagnostico e tratamento de dislipidemia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

O objetivo desses diagramas foi avaliar a presença de sub-diagnóstico nos grupos estudados. A: Todos os indivíduos; B: Indivíduos brancos; C: Indivíduos mulatos; D: 

Indivíduos negros; E: Indivíduos com educação primária; F: Indivíduos com educação secundária; G: Indivíduos com educação superior. Podemos observar que as 

proporções não diferem grandemente de um grupo para o outro, a maior diferença foi observada entre os grupos étnicos (diagramas B, C e D). Portanto, na nossa amostra, 

sub-diagnóstico não parece estar influenciando as significantes diferenças observadas entre as etnias. 
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Com base nos resultados apresentados acima, foi realizada uma segunda análise para avaliar (1) 

se a dislipidemia mensurada segue o mesmo padrão de associação com etnia como foi descrito pela 

dislipidemia auto-declarada e seus determinantes, e (2) os determinantes da associação de HDL-c e TG 

com etnia. Para isso, nós avaliamos as variáveis baixo HDL-c e índice TG/HDL-c. As razões de chance 

dessa análise são apresentadas na Tabela 12 (global e estratificada por nível educacional) e na Tabela 11 

(estratificada por gênero). 

Na análise global, indivíduos negros foram 14% menos prováveis significativamente de ter 

dislipidemia após ajustes para fatores de risco somente, mas quando adicionamos o ajuste para fatores 

socioeconômicos a diferença caiu para uma diferença absoluta de 8% e deixou de ser significativo 

estatisticamente. Na análise estratificada por nível educacional não foi observada nenhuma associação de 

dislipidemia com etnia em nenhum estrato e os efeitos não foram influenciados pelos ajustes. 

Baixo HDL-c mostrou uma forte associação com etnia. Na análise geral, antes dos ajustes para 

fatores socioeconômicos, mulatos foram 11% mais prováveis de ter baixo HDL-c do que brancos e negros 

foram 22% menos prováveis do que brancos. Após adicionar os ajustes para fatores socioeconômicos, a 

diferença entre mulatos e brancos caiu para 8% e deixou de ser significante estatisticamente. Negros 

tiveram um aumento no tamanho do efeito após a adição dos ajustes socioeconômicos, de 22% para 30% 

menos prováveis do que brancos de ter baixo HDL-c. 

Resultados similares ocorreram na análise estratificada por nível educacional, mas apenas no 

estrato de indivíduos com grau universitário. Nas análises com indivíduos de grau primário e secundário a 

associação com etnia mulata não foi significante. Portanto, indivíduos negros com nível secundário foram 

38% menos prováveis de ter baixo HDL-c do que brancos com o mesmo nível de educação. Ajustes 

socioeconômicos (renda e status ocupacional) não interferiram nesses efeitos. 

O índice TG/HDL-c também foi associado com etnia no nosso estudo. A principal associação 

ocorreu com negros, na análise geral eles foram 19% menos prováveis de ter alto índice TG/HDL-c do que 

brancos, e esse efeito foi observado em todos os estratos educacionais com uma pequena diferença nas 

chances, mas sempre mantendo a significância estatística. 
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Tabela 9: Comparação do perfil lipídico em participantes do ELSA-Brasil estratificado por gênero e etnia. 
Lipídios, média(dp), mg/dL   Homens p-valor   Mulheres p-valor 

  Branco Mulato Negro   Branca Mulata Negra  

Triglicerídeos           

Antes do ajuste  158,42 (109,35) 164,48 (120,19) 157,61 (111,25) 0,124  121,11 (76,76) 122,00 (70,87) 109,13 (56,04) < 0,001 

Ajustado para idade  137,31 (8,54) 138,67 (7,75) 128,63 (7,22) < 0,001  105,97 (6,10) 108,08 (5,92) 99,93 (5,53) < 0,001 

Ajustado para fatores de risco†  140,12 (25,90) 140,13 (25,41) 128,30 (24,74) < 0,001  106,92 (20,38) 110,09 (21,29) 102,94 (21,25) < 0,001 

Ajustado para fatores socioeconômicos‡  140,00 (25,92) 140,43 (25,83) 128,35 (24,45) < 0,001  107,12 (20,99) 110,03 (21,76) 102,93 (21,40) < 0,001 

           

Colesterol total           

Antes do ajuste  210,65 (41,94) 213,17 (42,80) 215,76 (45,26) 0,002  216,68 (40,47) 217,90 (41,63) 213,35 (40,62) 0,004 

Ajustado para idade  207,69 (4,16) 208,90 (3,75) 207,24 (3,75) < 0,001  212,16 (3,94) 214,07 (3,78) 212,14 (3,78) < 0,001 

Ajustado para fatores de risco†  207,76 (9,46) 209,13 (8,17) 207,62 (8,44) < 0,001  212,42 (9,11) 214,12 (8,47) 212,14 (8,62) < 0,001 

Ajustado para fatores socioeconômicos‡  207,76 (9,51) 209,14 (8,24) 207,58 (8,54) < 0,001  212,42 (9,15) 214,11 (8,53) 212,16 (8,64) < 0,001 

           

Colesterol HDL           

Antes do ajuste  50,22 (11,47) 50,43 (12,20) 53,34 (13,80) < 0,001  62,04 (14,57) 60,68 (14,42) 61,75 (14,64) 0,002 

Ajustado para idade  49,52 (0,94) 48,90 (0,83) 50,45 (0,86) < 0,001  59,93 (1,05) 59,35 (0,99) 61,16 (1,03) < 0,001 

Ajustado para fatores de risco†  49,45 (3,03) 49,08 (3,00) 50,99 (3,33) < 0,001  60,21 (3,79) 59,35 (3,74) 60,98 (4,25) < 0,001 

Ajustado para fatores socioeconômicos‡  49,48 (3,15) 49,05 (3,02) 50,94 (3,25) < 0,001  60,20 (4,01) 59,39 (3,83) 61,00 (4,26) < 0,001 

           

Colesterol LDL            

Antes do ajuste  129,63 (34,49) 131,79 (36,38) 132,72 (39,66) 0,020   130,72 (34,08) 133,17 (34,82) 129,84(34,62) 0,007 

Ajustado para idade  125,24 (1,79) 127,11 (1,62) 125,26 (1,61) < 0,001  126,13 (1,67) 128,30 (1,61) 126,34 (1,60) < 0,001 

Ajustado para fatores de risco†  125,45 (8,41) 127,36 (7,07) 125,66 (7,31) < 0,001  126,44 (7,98) 128,47 (7,43) 126,45 (7,65) < 0,001 

Ajustado para fatores socioeconômicos‡  125,46 (8,47) 127,36 (7,14) 125,64 (7,37) < 0,001  126,44 (8,02) 128,47 (7,50) 126,47 (7,68) < 0,001 
†Ajuste para fatores de risco inclui: IMC, hipertensão arterial, diabetes mellitus, historia familiar de ataque cardíaco e tratamento com droga hipolipemiante. 

‡Ajuste para fatores socioeconômicos inclui: nível ocupacional, renda e nível educacional. 

 
  



 

33 

  

Tabela 10: Modelos ajustados para etnia auto relatada, triglicerídeos, total-c, HDL-c, and LDL-c em participantes do ELSA-Brasil. Análise global e estratificada por nível 
educacional.

    Análise global   Análise estratificada por nível educacional** 

    Primário  Secundário  Superior 

Etnia (vs. Branca)  Mulato  Negra   Mulato  Negra   Mulato  Negra   Mulato  Negra  

Modelos   Razão de chance (IC 95%)   Razão de chance (IC 95%)   Razão de chance (IC 95%)   Razão de chance (IC 95%) 

Dislipidemia auto declarada             

    Ajustada para idade e gênero  1.04 (0.96-1.12) 1.03 (0.93-1.13)  0.98 (0.75-1.28) 1.11 (0.83-1.48)  0.99 (0.86-1.15) 1.01 (0.86-1.19)  1.08 (0.97-1.21) 0.98 (0.84-1.15) 

    Ajustado para fatores de risco†  1.15 (1.05-1.25)* 1.09 (0.98-1.21)  1.07 (0.8-1.43) 1.24 (0.9-1.69)  1.07 (0.91-1.26) 1.01 (0.85-1.21)  1.19 (1.05-1.34)* 1.05 (0.89-1.24) 

    Ajustado para fatores socioeconômico‡  1.13 (1.04-1.24)* 1.07 (0.96-1.2)  1.08 (0.81-1.44) 1.25 (0.91-1.71)  1.06 (0.9-1.24) 1 (0.84-1.2)  1.17 (1.04-1.32)* 1.03 (0.87-1.23) 

             

Triglicerídeos             

    Ajustada para idade e gênero  1.02 (1-1.04)* 0.95 (0.92-0.97)*  0.94 (0.88-1.01) 0.9 (0.83-0.97)*  0.98 (0.95-1.02) 0.9 (0.86-0.94)*  1.02 (1-1.05) 0.92 (0.89-0.95)* 

    Ajustado para fatores de risco†  1 (0.99-1.02) 0.88 (0.87-0.91)*  0.94 (0.88-1.01) 0.88 (0.81-0.94)*  0.97 (0.94-1.01) 0.86 (0.82-0.89)*  1.01 (0.99-1.04) 0.87 (0.84-0.9)* 

    Ajustado para fatores socioeconômico‡  0.98 (0.96-1) 0.86 (0.84-0.88)*  0.94 (0.88-1.01) 0.87 (0.81-0.94)*  0.98 (0.94-1.01) 0.86 (0.83-0.89)*  0.99 (0.97-1.02) 0.84 (0.81-0.87)* 

             

Colesterol total             

    Ajustada para idade e gênero  1.01 (1-1.02)* 1 (0.99-1.01)  1.01 (0.98-1.03) 0.99 (0.96-1.02)  1.01 (1-1.02) 1 (0.99-1.02)  1.01 (1-1.02) 1 (0.98-1.01) 

    Ajustado para fatores de risco†  1.01 (1-1.01) 0.99 (0.99-1)  1 (0.98-1.03) 0.98 (0.96-1.01)  1.01 (0.99-1.02) 1 (0.98-1.01)  1.01 (1-1.02) 0.99 (0.98-1.01) 

    Ajustado para fatores socioeconômico‡  1.01 (1-1.01) 0.99 (0.98-1)  1 (0.98-1.03) 0.98 (0.95-1.01)  1.01 (0.99-1.02) 1 (0.99-1.02)  1.01 (1-1.02) 0.99 (0.98-1.01) 

             

Colesterol HDL             

    Ajustada para idade e gênero  0.99 (0.98-1) 1.02 (1.01-1.03)*  1.04 (1.01-1.07)* 1.05 (1.01-1.08)*  1.02 (1-1.03)* 1.06 (1.04-1.07)*  0.98 (0.97-0.99)* 1.01 (1-1.03) 

    Ajustado para fatores de risco†  1 (0.99-1) 1.04 (1.03-1.05)*  1.03 (1-1.06) 1.05 (1.02-1.08)*  1.02 (1-1.03)* 1.07 (1.05-1.09)*  0.99 (0.97-1)* 1.04 (1.02-1.05)* 

    Ajustado para fatores socioeconômico‡  1.01 (1-1.01) 1.06 (1.05-1.07)*  1.03 (1-1.06) 1.05 (1.01-1.08)*  1.02 (1-1.04)* 1.07 (1.05-1.09)*  0.99 (0.98-1.01) 1.05 (1.03-1.07)* 

             

Colesterol LDL             

    Ajustada para idade e gênero  1.02 (1.01-1.03)* 1 (0.99-1.02)  1.01 (0.97-1.05) 0.99 (0.95-1.03)  1.01 (0.99-1.03) 1 (0.98-1.03)  1.02 (1.01-1.04)* 1 (0.98-1.02) 

    Ajustado para fatores de risco†  1.01 (1-1.02)* 1 (0.99-1.01)  1.01 (0.97-1.04) 0.98 (0.94-1.02)  1.01 (0.99-1.03) 1 (0.98-1.03)  1.02 (1.01-1.03)* 1 (0.98-1.02) 

    Ajustado para fatores socioeconômico‡   1.01 (1-1.03)* 1 (0.99-1.01)   1.01 (0.97-1.04) 0.98 (0.94-1.02)   1.01 (0.99-1.03) 1.01 (0.98-1.03)   1.02 (1.01-1.03)* 1 (0.98-1.02) 

*p-valor < 0.05 

†Ajuste para fatores de risco inclui: IMC, hipertensão arterial, diabetes mellitus, historia familiar de ataque cardíaco e tratamento com droga hipolipemiante. 

‡Ajuste para fatores socioeconômicos inclui: nível ocupacional, renda e nível educacional. 
**Ajuste para fatores socioeconômicos, na análise estratificada por nível educacional, inclui: nível ocupacional e renda. 
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Tabela 11: Modelos ajustados para dislipidemia bioquímica, baixo HDL-c e índice TG/HDL-c em 
participantes do ELSA-Brasil. Análise estratificada por gênero. 

  Masculino  Feminino 

Etnia (vs. Branca)  Mulato  Negra   Mulato  Negra  

Modelos  Razão de chance (IC 95%)   Razão de chance (IC 95%) 

Dislipidemia auto declarada       

    Ajustado para idade  0,88 (0,78-0,99)* 0,99 (0,85-1,16)  1,18 (1,05-1,32)* 1,05 (0,92-1,19) 

    Ajustado para fatores de risco†  0,99 (0,87-1,12) 1,11 (0,94-1,31)  1,29 (1,14-1,45)* 1,07 (0,93-1,23) 

    Ajuste para fatores socioeconômicos‡  1 (0,88-1,15) 1,15 (0,97-1,37)  1,25 (1,12-1,42)* 1,03 (0,88-1,2) 

       

Triglicerídeos       

    Ajustado para idade  1,02 (0,99-1,05) 0,98 (0,94-1,02)  1,02 (1-1,05) 0,92 (0,89-0,95)* 

    Ajustado para fatores de risco†  1,01 (0,98-1,04) 0,94 (0,9-0,98)*  1 (0,97-1,02) 0,85 (0,82-0,87)* 

    Ajuste para fatores socioeconômicos‡  0,99 (0,96-1,02) 0,91 (0,87-0,95)*  0,98 (0,95-1) 0,83 (0,8-0,85)* 

       

Colesterol total       

    Ajustado para idade  1,01 (1-1,02) 1,02 (1,01-1,04)*  1,01 (1-1,02) 0,99 (0,97-1)* 

    Ajustado para fatores de risco†  1 (0,99-1,01) 1,01 (1-1,03)  1 (0,99-1,01) 0,98 (0,97-0,99)* 

    Ajuste para fatores socioeconômicos‡  1,01 (0,99-1,02) 1,02 (1-1,03)*  1 (1-1,01) 0,98 (0,97-0,99)* 

       

Colesterol HDL       

    Ajustado para idade  1,01 (0,99-1,02) 1,06 (1,04-1,08)*  0,98 (0,97-0,99)* 1 (0,98-1,01) 

    Ajustado para fatores de risco†  1 (0,99-1,01) 1,06 (1,05-1,08)*  0,99 (0,98-1)* 1,03 (1,01-1,04)* 

    Ajuste para fatores socioeconômicos‡  1,01 (1-1,03)* 1,08 (1,06-1,1)*  1 (0,99-1,01) 1,04 (1,03-1,06)* 

       

Colesterol LDL       

    Ajustado para idade  1,01 (0,99-1,03) 1,01 (0,99-1,04)  1,02 (1,01-1,03)* 0,99 (0,98-1,01) 

    Ajustado para fatores de risco†  1 (0,99-1,02) 1,01 (0,98-1,03)  1,02 (1-1,04)* 0,99 (0,97-1) 

    Ajuste para fatores socioeconômicos‡   1,01 (1-1,03) 1,02 (1-1,04)*  1,01 (1-1,03)* 0,99 (0,97-1) 

       

Dislipidemia       

    Ajustado para idade  0,86 (0,77-0,96)* 0,87 (0,75-1,01)  1,08 (0,97-1,21) 0,9 (0,8-1,03) 

    Ajustado para fatores de risco†  0,86 (0,77-0,97)* 0,87 (0,75-1,01)  1,06 (0,95-1,18) 0,85 (0,74-0,96)* 

    Ajuste para fatores socioeconômicos‡  0,95 (0,84-1,07) 1 (0,85-1,17)  1,1 (0,98-1,24) 0,89 (0,78-1,03) 

       

Baixo colesterol HDL       

    Ajustado para idade  1,08 (0,93-1,26) 0,76 (0,61-0,95)*  1,3 (0,97-1,75) 0,87 (0,59-1,28) 

    Ajustado para fatores de risco†  1,07 (0,92-1,25) 0,69 (0,55-0,87)*  1,25 (0,92-1,68)* 0,71 (0,48-1,06) 

    Ajuste para fatores socioeconômicos‡  0,98 (0,83-1,15) 0,61 (0,48-0,78)*  1,17 (0,86-1,59) 0,64 (0,42-0,98)* 

       

Índice TG/HDL-c       

    Ajustado para idade  1,01 (0,98-1,05) 0,92 (0,88-0,97)*  1,05 (1,01-1,08)* 0,92 (0,89-0,96)* 

    Ajustado para fatores de risco†  1,01 (0,97-1,04) 0,88 (0,84-0,92)*  1,01 (0,98-1,03) 0,82 (0,8-0,85)* 

    Ajuste para fatores socioeconômicos‡   0,97 (0,94-1,01) 0,84 (0,8-0,88)*   0,98 (0,95-1,01) 0,79 (0,76-0,82)* 

*p-valor < 0,05 

† Ajuste para fatores de risco inclui: IMC, hipertensão arterial, diabetes mellitus, historia familiar de ataque cardíaco e 
tratamento com droga hipolipemiante 
‡Ajuste para fatores socioeconômicos inclui: nível ocupacional, renda e nível educacional. 



 

35 

  

Tabela 12: Modelos ajustados para dislipidemia bioquímica, baixo HDL-c e índice TG/HDL-c  em participantes do ELSA-Brasil. Análise global e estratificada por nível 
educacional. 

 

    Análise global   Análise estratificada por nível educacional 

    Primário  Secundário  Superior/Docente 

Etnia (vs. Branca)  Mulato  Negra   Mulato  Negra   Mulato  Negra   Mulato  Negra  

Modelos   Razão de chance (IC 95%)   Razão de chance (IC 95%)   Razão de chance (IC 95%)   Razão de chance (IC 95%) 

Dislipidemia             

    Ajustado para idade e gênero  0,98 (0,91-1,06) 0,9 (0,81-0,99)*  0,91 (0,7-1,19) 0,85 (0,64-1,14)  0,97 (0,84-1,11) 0,94 (0,8-1,09)  1,05 (0,94-1,17) 0,92 (0,79-1,07) 

    Ajustado para fatores de risco†  0,97 (0,9-1,05) 0,86 (0,78-0,95)*  0,92 (0,71-1,2) 0,83 (0,62-1,11)  0,96 (0,83-1,11) 0,9 (0,77-1,05)  1,05 (0,94-1,17) 0,9 (0,77-1,04) 

    Ajustado para fatores socioeconômicos‡  1,03 (0,95-1,12) 0,94 (0,85-1,04)  0,94 (0,72-1,22) 0,85 (0,63-1,14)  0,97 (0,84-1,12) 0,91 (0,78-1,07)  1,09 (0,98-1,22) 0,97 (0,83-1,14) 

             

Baixo colesterol HDL             

    Ajustado para idade e gênero  1,16 (1,06-1,28)* 0,95 (0,84-1,08)  0,79 (0,57-1,09) 0,97 (0,69-1,36)  1,04 (0,88-1,23) 0,7 (0,58-0,86)*  1,19 (1,04-1,36)* 0,97 (0,79-1,18) 

    Ajustado para fatores de risco†  1,11 (1,01-1,23)* 0,78 (0,69-0,89)*  0,8 (0,57-1,11) 0,92 (0,65-1,31)  1,03 (0,86-1,22) 0,62 (0,51-0,77)*  1,15 (1-1,32)* 0,79 (0,64-0,97)* 

    Ajustado para fatores socioeconômicos‡  1,03 (0,93-1,14) 0,7 (0,61-0,8)*  0,8 (0,57-1,11) 0,93 (0,65-1,33)  1,02 (0,86-1,22) 0,62 (0,5-0,76)*  1,08 (0,94-1,25) 0,71 (0,57-0,87)* 

             

Índice TG/HDL-             

    Ajustado para idade e gênero  1,03 (1,01-1,06)* 0,93 (0,9-0,95)*  0,91 (0,83-0,99)* 0,86 (0,78-0,94)*  0,96 (0,92-1,01) 0,85 (0,81-0,89)*  1,04 (1,01-1,08)* 0,91 (0,87-0,95)* 

    Ajustado para fatores de risco†  1,01 (0,99-1,03) 0,85 (0,83-0,87)*  0,92 (0,85-1)* 0,84 (0,77-0,91)*  0,96 (0,92-1)* 0,8 (0,77-0,84)*  1,03 (1-1,06) 0,84 (0,8-0,87)* 

    Ajustado para fatores socioeconômicos‡   0,98 (0,95-1)* 0,81 (0,79-0,84)*   0,92 (0,85-0,99)* 0,83 (0,76-0,91)*   0,96 (0,92-1) 0,8 (0,77-0,84)*   1 (0,97-1,03) 0,8 (0,77-0,84)* 

*p-valor < 0,05 

† Ajuste para fatores de risco inclui: IMC, hipertensão arterial, diabetes mellitus, historia familiar de ataque cardíaco e tratamento com droga hipolipemiante. 

‡ Ajuste para fatores socioeconômicos inclui: nível ocupacional, renda e nível educacional. 

**Ajuste para fatores socioeconômicos, na análise estratificada por nível educacional, inclui: nível ocupacional e renda. 
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 Na análise estratificada por gênero (Tabela 11), homens negros e mulatos foram menos prováveis 

de ter dislipidemia do que brancos, mas após ajustes socioeconômicos a diferença desaparece. O mesmo 

acontece com mulheres negras em relação à dislipidemia mensurada. Para baixo HDL-c, após todos os 

ajustes, nós podemos observar que homens negros foram 39% menos prováveis de ter esse fator de risco 

do que homens brancos e mulheres negras foram 36% menos prováveis de ter baixo HDL-c do que 

mulheres brancas. 

Na Tabela 13 mostramos os resultados dos termos de interação entre gênero e etnia para todas as 

variáveis modeladas. As interações foram testadas nos modelos 3 e 4, após todos os ajustes e foram 

significantes estatisticamente para as variáveis TG, HDL-c, LDL-c e índice TG/HDL-c.  

 

Tabela 13: β-coeficiente e p-valor os termos de interação : etnia-gênero, etnia-renda e etnia-nível educacional, no 
ELSA-Brasil. 

Termos de interação  Etnia-Gênero  Etnia-Renda  Etnia-Nível educacional 

 
 Negra-feminino 

(vs. Branca-masculino) 
 Negra-alta renda 

(vs. Branca-baixa renda) 
 Negra-secundário 

(vs. Branca-primário) 
 Negra-superior 

(vs. Branca-primário) 

Variáveis  β p-valor  β p-valor  β p-valor  β p-valor 

Dislipidemia auto-declarada             

    Modelo 3  -0,1026 0,3471  0,1216 0,3339  -0,2685 0,1327  -0,2890 0,1062 

    Modelo 4  -0,0865 0,4288  0,1169 0,3535  -0,2694 0,1321  -0,3000 0,0941 

Dislipidemia             

    Modelo 3  -0,0459 0,6462  -0,0926 0,4221  0,0318 0,8486  0,0537 0,7471 

    Modelo 4  -0,0416 0,6776  -0,0935 0,4178  0,0309 0,8528  0,0495 0,7661 

Triglicerídeos             

    Modelo 3  -0,1073 <0,001  0,0474 0,0724  -0,0291 0,4418  -0,0370 0,3291 

    Modelo 4  -0,1021 <0,001  0,0463 0,0786  -0,0300 0,4269  -0,0414 0,2730 

Total-c             

    Modelo 3  -0,0382 <0,001  0,0071 0,4968  0,0118 0,4333  -0,0005 0,9729 

    Modelo 4  -0,0368 <0,001  0,0069 0,5077  0,0116 0,4386  -0,0012 0,9354 

HDL-c             

    Modelo 3  -0,0433 <0,001  -0,0339 0,0048  0,0207 0,2311  -0,0035 0,8664 

    Modelo 4  -0,0439 <0,001  -0,0338 0,0050  0,0208 0,2289  -0,0030 0,8599 

LDL-c             

    Modelo 3  -0,0253 0,0490  0,0143 0,3361  0,0175 0,4131  0,0044 0,8344 

    Modelo 4  -0,0248 0,0536  0,0142 0,3400  0,0174 0,4154  0,0040 0,8504 

Baixo HDL-c             

    Modelo 3  0,2381 0,0883  0,3761 0,0131  -0,3829 0,0634  -0,1824 0,3784 

    Modelo 4  0,2408 0,0848  0,3762 0,0130  -0,3829 0,0634  -0,1834 0,3759 

TG/HDL-c             

    Modelo 3  -0,0639 0,0196  0,0814 0,0101  -0,0499 0,2726  -0,0334 0,4620 

    Modelo 4  -0,0581 0,0335  0,0801 0,0112  -0,0509 0,2621  -0,0383 0,3977 
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Brevemente, mulheres negras foram menos prováveis de ter altos níveis séricos de TG, total-c, 

HDL-c e LDL-c do que homens brancos. As Tabelas 11 e 14 ampliam a visão da interação, mostrando que 

apesar do efeito de etnia ocorrer em ambos os gêneros, em geral ele é mais pronunciado em mulheres 

negras do que em outros grupos de gênero-etnia. Mulheres são mais prováveis do que homens de ter 

ambos, seguro de saúde e uma fonte contínua de cuidados primários (61) e relataram procurar serviços de 

saúde com mais frequência do que homens (62). Essas diferenças ambientais poderiam explicar parte das 

diferenças observadas entre os gêneros no efeito de etnia. 

Além disso, vem sendo mostrado que indicadores de variáveis socioeconômicas a nível individual 

não são equivalentes entre as etnias. Tentando explorar de diferentes formas como etnia e fatores 

socioeconômicos se combinam na modulação de traços lipídicos, nós calculamos os termos de interação 

para etnia mais nível educacional e etnia com renda. Esses resultados são apresentados na Tabela 13. 

 

4.2.5. Diferenças na ingesta de lipídio e energia entre etnias não explicam os resultados 

observados 

 

Finalmente nós estudamos a relação entre lipídios e ingesta energética. Nós observamos 

evidências de associações significativas entre lipídios para ambos, ingestão total de energia e gordura 

saturada. O nutriente residual foi associado com TG, total-c, HDL-c, e índice TG/HDL-c. Os coeficientes e 

os p-valores estão na Tabela 14. A análise realizada com o ajuste para nutriente residual global 

estratificada por gênero não alterou a relação entre etnia e as variáveis lipídicas. As razões de chance e os 

respectivos intervalos de confiança estão na Tabela 15. 

 

Tabela 14: β-coeficientes e p-valores para modelos ajustados onde, ingesta energética como variável 
independente e lipídeos como variáveis dependentes. 

Variáveis 
 

Ingesta energética total  
Ingesta de gordura 

saturada 
 Nutriente residual 

Covariáveis  β p-valores  β p-valores  Β p-valores 

Triglicerídeos  3,76e-05 <0,001  0,0005 0,028  -0,0058 <0,001 

Total-c  -4,68e-06 <0,001  -0,0004 <0,001  -0,0005 0,0016 

HDL-c  -2,74e-05 <0,001  -0,0013 <0,001  0,0011 <0,001 

LDL-c  -4,20e-06 0,025  -0,0003 0,017  -0,0002 0,355 

TG/HDL-c  5,63e-05 <0,001  0,0019 <0,001  -0,0069 <0,001 
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4.3. Discussão 

 

 Os achados destas análises sugerem uma associação entre etnia e HDL-c e TG na nossa 

população de estudo. Níveis elevados de TG e baixo HDL-c são características comuns da dislipidemia. 

Na amostra estudada, a etnia negra foi significativamente associada com baixa concentração de TG e alta 

de HDL-c para todos os estratos de gênero, educação e socioeconômico. Para TG e HDL-c indivíduos 

negros têm menor risco do que brancos. Não observamos diferença significante para mulatos. O índice 

TG/HDL-c foi maior entre os participantes brancos do que entre os negros (Tabelas 10, 11 e 12). Similares 

aos nossos resultados, outros estudos tem mostrado que afrodescendentes têm menor concentração de 

TG e maior de HDL-c (28,63,64). Dados do National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 

tem mostrado que negros tipicamente tem menores níveis de TG e HDL-c do que brancos (65). Esses 

achados vêm sendo repetidos em outros países como Canadá, e em Londres – encontraram uma relação 

entre afro-caribenhos e intolerância a glicose para risco coronário em afro caribenhos comparados com 

europeus (66,67). Muitos desses estudos, portanto não exploram se tais diferenças são definidas 

ambientalmente ou biologicamente. 

Nós também observamos que as diferenças entre indivíduos negros e brancos para TG e HDL-c 

não sofrem influência pelo ajuste de fatores socioeconômicos. Em todas as análises o efeito foi quase o 

mesmo sugerindo que além das disparidades socioeconômicas e ambientais entre esses grupos fatores 

biológicos também contribuem para a variação interindividual desses importantes traços (Tabela 10). Após 

a categorização de HDL-c (baixo HDL-c como < 40 mg/dL para homens e <50 mg/dL para mulheres), a 

despeito da influência dos ajustes socioeconômicos, negros continuam mostrando um aumento 

significativo de 8% na probabilidade de baixo HDL-c, comparado com brancos (Tabela 12). 

 Parte da disparidade étnica nas concentrações de HDL-c e TG podem estar sendo confundidas 

pelos múltiplos fatores de interação. Nós encontramos interações significativas entre gênero e etnia para 

TG, HDL-c, LDL-c e total-c (Tabela 13). As interações entre nível educacional e etnia não foram 

significativas estatisticamente. Interação entre renda e etnia foi significativa para HDL-c, baixo HDL-c, e 

índice TG/HDL-c, mesmo após o ajuste para nutriente residual, o qual considera ingesta de gordura 

saturada (Tabela 15).  
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*p-valor < 0,05;  ‡Ajuste para fatores socioeconômicos inclui: nível ocupacional, renda e nível educacional. 

  Análise global  Male  Feminino 

Etnia (vs. Branca)  Mulato  Negra   Mulato  Negra   Mulato  Negra  

Modelos  Razão de chance (IC 95%)  Razão de chance (IC 95%)  Razão de chance (IC 95%) 

Dislipidemia auto-declarada          

    Ajuste para fatores socioeconômicos‡  1.13 (1.04-1.24)* 1.07 (0.96-1.2)  1 (0.88-1.15) 1.15 (0.97-1.37)  1.25 (1.12-1.42)* 1.03 (0.88-1.2) 

    Adicionado ajuste para nutriente residual  1.11 (1.01-1.21)* 1.04 (0.93-1.16)  0.98 (0.86-1.12) 1.12 (0.94-1.33)  1.22 (1.07-1.38)* 0.98 (0.84-1.15) 

Triglicerídeos          

    Ajuste para fatores socioeconômicos‡  0.99 (0.96-1.02) 0.91 (0.87-0.95)*  0.99 (0.96-1.02) 0.91 (0.87-0.95)*  0.98 (0.95-1) 0.83 (0.8-0.85)* 

    Adicionado ajuste para nutriente residual  0.98 (0.96-0.99)* 0.85 (0.83-0.87)*  0.98 (0.95-1.01) 0.9 (0.87-0.94)*  0.97 (0.95-99)* 0.82 (0.79-0.84)* 

Colesterol total          

    Ajuste para fatores socioeconômicos‡  1.01 (1-1.01) 0.99 (0.98-1)  1.01 (1-1.02) 1.02 (1.01-1.04)*  1 (1-1.01) 0.98 (0.97-0.99)* 

    Adicionado ajuste para nutriente residual  1.01 (1-1.01) 0.99 (0.99-1)  1 (0.99-1.02) 1.02 (1-1.03)*  1 (0.99-1.01) 0.98 (0.97-0.99)* 

Colesterol HDL          

    Ajuste para fatores socioeconômicos‡  1.01 (1-1.01) 1.06 (1.05-1.07)*  1.01 (0.99-1.02) 1.06 (1.04-1.08)*  1 (0.99-1.01) 1.04 (1.03-1.06)* 

    Adicionado ajuste para nutriente residual  1.01 (1-1.02) 1.06 (1.05-1.07)*  1.01 (1-1.03) 1.08 (1.06-1.1)*  1 (0.99-1.01) 1.05 (1.03-1.06)* 

Colesterol LDL          

    Ajuste para fatores socioeconômicos‡  1.01 (1-1.03)* 1 (0.99-1.01)  1.01 (0.99-1.03) 1.01 (0.99-1.04)  1.01 (1-1.03)* 0.89 (0.78-1.03) 

    Adicionado ajuste para nutriente residual  1.01 (1-1.02)* 1 (0.99-1.01)  1.01 (0.99-1.03) 1.02 (1-1.04)  1.01 (1-1.03) 0.98 (0.97-1)* 

Dislipidemia          

    Ajuste para fatores socioeconômicos‡  1.03 (0.95-1.12) 0.94 (0.85-1.04)  0.95 (0.84-1.07) 1 (0.85-1.17)  1.1 (0.98-1.24) 0.9 (0.79-1.04) 

    Adicionado ajuste para nutriente residual  1.02 (0.94-1.11) 0.93 (0.84-1.03)  0.94 (0.84-1.06) 0.99 (0.84-1.16)  1.09 (0.97-1.22) 0.88 (0.77-1.01) 

Baixo colesterol HDL          

    Ajuste para fatores socioeconômicos‡  1.03 (0.93-1.14) 0.7 (0.61-0.8)*  0.98 (0.83-1.15) 0.61 (0.48-0.78)*  1.17 (0.86-1.59) 0.64 (0.42-0.98)* 

    Adicionado ajuste para nutriente residual  1.03 (0.93-1.14) 0.7 (0.61-0.81)*  0.99 (0.84-1.17) 0.62 (0.49-0.79)*  1.13 (0.82-1.54) 0.61 (0.4-0.93)* 

Índice TG/HDL-c          

    Ajuste para fatores socioeconômicos‡  0.98 (0.95-1)* 0.81 (0.79-0.84)*  0.97 (0.94-1.01) 0.84 (0.8-0.88)*  0.98 (0.95-1.01) 0.79 (0.76-0.82)* 

    Adicionado ajuste para nutriente residual   0.97 (0.95-0.99)* 0.8 (0.78-0.83)*  0.97 (0.93-1) 0.84 (0.8-0.88)*  0.97 (0.94-1)* 0.78 (0.75-0.81)* 

:. 

Tabela 15: Modelos ajustados para dislipidemia auto declarada, triglicerídeos, total-c, HDL-c, LDL-c, dislipidemia bioquímica, baixo HDL-c, índice TG/HDL-c. Análise global e 
estratificada por gênero. 
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Dados nacionais revelam altos níveis de desigualdade racial nas variáveis socioeconômicas. Na 

nossa amostra o cenário não é diferente e todas as variáveis socioeconômicas descritas são padronizadas 

por etnia (Tabela 8). Vários estudos descrevem que indivíduos com baixos níveis de educação e renda 

familiar tem significativamente menor qualidade de vida em saúde (36–38,40–44). Essa questão foi 

discutida na seção 1 deste relatório onde os resultados sugeriram um papel protetor da educação no risco 

cardiovascular. 

Winkleby et al (1998) relatou que educação pode ser um preditor mais forte e persistente de risco 

de DCV do que renda ou ocupação entre brancos norte americanos (68). Infelizmente poucos estudos 

investigam as diferenças no perfil lipídico pelos padrões socioeconômicos, educação, renda e ocupação 

(69,70). Nos nossos ajustes consideramos esses três indicadores socioeconômicos. Como esperado, 

delineando a multidimensionalidade social concomitante de etnia em nossa amostra, mulatos e negros 

tiveram significativamente menos anos de educação formal e salários significativamente menores. 

Notavelmente, e diferente do que foi visto com as diferenças nos fenótipos lipídicos aqui estudados as 

disparidades socioeconômicas apresentam um ―tipo linear‖ de associação, onde mulatos são situados 

entre negros e brancos. 

Para reduzir a possibilidade de viés de diagnóstico ou tratamento nos nossos resultados, nós 

plotamos diagramas de Venn permitindo uma exploração geral das diferentes taxas de diagnóstico de 

dislipidemia, tratamento com hipolipemiantes e status bioquímico (Figura 1). Os diagramas foram 

construídos por grupos de etnia e de nível educacional. Notavelmente, para todos os grupos a distribuição 

da proporção de dislipidemia e tratamento foram quase as mesmas. Pequenas diferenças foram 

encontradas entre os grupos étnicos, mas elas não foram relevantes. Portanto, influência de viés de 

diagnóstico e tratamento nos grupos analisados não parece explicar os resultados observados. 

Deve ser notado, portanto, que em geral, que dislipidemia auto-declarada é usualmente devido a 

altos níveis de LDL-c ou total-c e o que nós temos utilizado para definir dislipidemia por status bioquímico 

também foi baseado nas concentrações de LDL-c. Assim, apesar dos nossos principais achados se 

referirem a HDL-c e TG, e pelo fato de nós não acharmos forte evidência de um viés geral, étnico e/ou 

educacional em relação ao diagnóstico ou tratamento de dislipidemia, não podemos eliminar 

completamente a possibilidade dos nossos resultados serem devido à confundidores residuais de 

variáveis não mensuradas. 

Diferente do que são usualmente reportados em estudos de etnia, indivíduos negros foram 

associados com melhor perfil lipídico do que brancos, ao menos em relação a HDL-c e TG. Esse mesmo 
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padrão tem sido previamente reportado por outro estudo de base populacional, apesar de ser para 

dislipidemia auto-declarada (52). Além disso, para esses dois traços, não observamos um efeito específico 

de gênero, homens negros tiveram o mesmo tamanho de efeito que mulheres negras. Uma vez que na 

sociedade brasileira as mulheres negras estão em duplo perigo devido à discriminação racial e por gênero, 

a falta de diferença no tamanho do efeito para a associação descrita entre gêneros sugere um verdadeiro 

efeito biológico não confundido pelas variáveis socioeconômicas. 

A base biológica para uma associação entre HDL-c e TG não é completamente entendida, mas 

estudos genéticos em genes relacionados ao metabolismo desses lipídios propuseram possíveis 

explicações. Hall et al. (2000), estudou o gene da lipase lipoproteica (LPL) em uma amostra populacional 

multiétnica de Londres. Eles encontraram frequências significativamente maiores dos alelos H-, N9 e -93G 

em negros comparando com asiáticos e brancos (71). Menores concentrações de TG foram encontradas 

no transportados de -93G (72,73), em contraste, a mutação N9 resulta em uma proteína com falha na 

secreção in vitro (74). Para os autores, isso sugere que indivíduos -93G/N9 irão produzir uma grande 

quantidade de enzima defeituosa. 

É importante notar que a dieta é certamente importante na determinação das concentrações de 

TG e HDL-c (75–77), e o efeito da dieta sobre fatores de risco cardiovascular pode diferir baseado no 

genótipo. Nettleton et al (2007) estudou esse efeito em variantes genéticas de metabolismo lipídico em 

homens e mulheres brancos e afro americanos. Esse estudo encontrou interação significativa entre dieta 

gordurosa e o genótipo LIPC para HDL-c e TG e entre dieta gordurosa e o genótipo LPL para HDL-c em 

ambos os grupos étnicos (78). 

A evidência mais robusta confirmando nossos resultados vem de um estudo de mapeamento 

genético de mistura para traços relacionados a lipídios. Deo RC et al. (2009) estudaram a amostra do 

Jackson Heart Study e realizaram um mapeamento genético de mistura e observaram que os traços com a 

associação mais forte com ancestralidade foram TG e HDL-c sugerindo que esses traços são de fato uns 

dos mais ligados a ter determinantes biológicos em seus níveis (79). Em outra iniciativa de mapeamento 

genético de mistura, Basu A et al. (2009), estudando uma amostra do Family Blood Pressure Program 

também descreveram que ancestralidade europeia foi negativamente associada com os níveis de HDL-c e 

positivamente associada com TG, mas não com LDL-c (80). Os loci específicos caracterizados com essas 

diferenças de efeito não têm sido completamente caracterizados ainda. 

Neste capítulo apresentamos resultados consistentes que evidenciam diferentes comportamentos 

para TG, HDL-c e índice TG/HDL-c entre as etnias. Isso pode refletir maior susceptibilidade de grupos 
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particulares para DCV. Essas associações são fortemente dependentes de confundidores 

socioeconômicos, mas variações existem na força e direção de cada padrão. No entanto, observamos que 

o efeito de etnia persiste mesmo após todas as correções. 
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5. Capítulo 3 - Determinação de Um Painel 

de Marcadores Informativos de 

Ancestralidade 
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Nos capítulos anteriores mostramos a influência da etnia auto-declarada em fatores de risco de 

DCV na nossa população. É importante ressaltar que raça/etnia são conceitos socioculturais e devido a 

isso carregam um viés de classificação. Desta forma, além de etnia auto-declarada é necessário incluir em 

pesquisas desse tipo uma classificação livre de tal viés, que seria a ancestralidade de cada indivíduo 

determinada geneticamente. O presente capítulo, portanto, descreve o processo realizado para definir um 

conjunto de marcadores capazes de inferir as proporções de miscigenação geneticamente ao nível 

individual. 

A primeira pesquisa genômica ampla de 1.129 indivíduos (amostra brasileira + projeto HapMap III) 

com 365.116 SNPs (do inglês, Single Nucleotide Polymorphisms) foi realizado por Giolo et al (81). O 

resultado mostrou que a população brasileira é mais miscigenada do que o esperado, trazendo 

possibilidades únicas para a pesquisa de marcadores genéticos relevantes via mapeamento de mistura. 

A caracterização de padrões de variação genética tem contribuído para melhor entendimento da 

relação entre a composição genética e a classificação de raça/etnia, bem como melhorou o desenho e 

análise de estudos genéticos de associação conduzidos em amostras de populações miscigenadas. É 

bem conhecido que a diferença na frequência alélica entre populações continentais potencialmente cria 

um grande problema de confundimento na interpretação dos estudos de associação (82,83), e isso é 

especialmente relevante em populações miscigenadas. Este efeito de confundimento devido à 

estratificação populacional tem tornado particularmente evidente, e importante, à medida que mais 

estudos genéticos de associação são conduzidos entre amostras multiétnicas (84,85). 

Muitos conjuntos de Marcadores Informativos de Ancestralidade (AIMs, do inglês Ancestry 

Informative Markers) têm sido desenvolvidos para estimar as proporções de mistura e estrutura continental 

em amostras miscigenadas de latino-americanos. No entanto, ao menos duas dificuldades são impostas 

ao aplicar esses painéis em uma nova amostra de estudo, (1) AIMs do tipo inserção-deleção (86–88) ou 

microssatélites (89) são de difícil reprodução, precisam de desenho de primers (iniciadores) por 

desenvolvedores e de condições padronizadas de PCR (do inglês, Polymerase Chain Reaction), o que 

dificulta o acesso e reprodução em amostras grandes. Se os AIMs são SNPs, outra dificuldade (também 

presente no primeiro caso) é (2) a adequação da população ancestral usada como referência na seleção 

dos AIMs e seu efeito sobre as estimativas de ancestralidade para a população específica a ser estudada. 

Isso ocorre, em geral, quando amostras locais/regionais são parte do grupo de referência utilizado 

(87,90,91). 
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 Sendo assim, este capítulo apresenta os resultados de análises de determinação de um conjunto 

mínimo de AIMs para determinar a ancestralidade e quantificar diferenças na contribuição de populações 

continentais por uma estratégia custo- e tempo-efetiva. 

 

5.1. Metodologia de Estudo 

5.1.1. População 

 

O Projeto EpiGen-Brasil é um consórcio do qual fazem parte 6.487 indivíduos pertencestes a três 

coortes brasileiras de base populacional, com pelo menos 10 anos de seguimento, poucas perdas e 

monitoramento contínuo. As coortes são: (1) coorte de nascimento de Pelotas (3.736 indivíduos), Rio 

Grande do Sul, região sul do Brasil (92); (2) coorte idosos de Bambuí (1.442 indivíduos), Minas gerais, 

região sudeste do Brasil (93) e coorte de crianças de Salvador (1.309 indivíduos), Bahia, região nordeste 

do Brasil. Utilizamos amostras de DNA desses indivíduos para realizar as análises de ancestralidade 

genética. (94).  

A coorte de nascimento de Pelotas foi conduzida em Pelotas, uma cidade com 214.000 habitantes 

na área urbana em 1982. Durante o ano de 1982, os três hospitais-maternidade da cidade foram visitados 

diariamente e os nascimentos foram registrados, correspondendo a 99,2% de todos os nascimentos da 

cidade. As 5.914 crianças nascido-vivas cujo familiares viviam na área urbana, constituíam a  coorte 

original. Na idade de 23 anos, 3.736 participantes categorizaram sua cor/raça de acordo com 5 categorias: 

branca, pardo-mulata, negra, indígena e amarela, mais detalhes estão disponíveis no artigo (92). 

A coorte de estudos de Bambuí é formada por idosos e está em andamento na cidade de Bambuí, 

essa cidade tem aproximadamente 15.000 habitantes. A população eleita para o estudo de coorte consistia 

em todos os residentes maiores de 60 anos e terminou em janeiro de 1997, os indivíduos foram 

identificados por um censo completo na cidade. De um total de 1.742 residentes idosos, 1606 constituíram 

a coorte original. Na linha de base, 1442 participantes declararam a si mesmos em uma das categorias de 

cor/raça mencionadas anteriormente, nenhum indivíduo de autodeclarou indígena ou amarelo. Para mais 

detalhes sobre a coorte de Bambuí o consultar o artigo (93).  
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O projeto Salvador-SCAALA é um estudo longitudinal envolvendo uma amostra de 1445 crianças 

com idade entre 4 e 11 anos no ano de 2005, vivendo em Salvador, uma cidade de 2,7 milhões de 

habitantes. A população de estudo é parte de um estudo observacional anterior que avaliou o impacto do 

saneamento sobre a diarreia em 24 áreas-sentinelas selecionadas para representar a população sem 

saneamento em Salvador. No seguimento de 2013, 879 participantes se declararam pertencentes a uma 

das categorias de cor/raça mencionadas anteriormente, e foram incluídos na presente análise. Mais 

detalhes no artigo (94). 

Em relação à distribuição de cor da pele, na população estudada há um predomínio de indivíduos 

que se auto-declararam como brancos em Pelotas (77,5%) seguido por Bambuí (60,6%) e Salvador 

(7,4%); indivíduos negros foram predominantes em Salvador (49,3%) seguido por Pelotas (16,6%) e 

Bambuí (2,5%); e indivíduos autodeclarados como pardo-mulatos predominaram em Salvador (43,3%) 

seguido por Bambuí (36,9%) e Pelotas (5,8%). 

O Projeto EpiGen-Brasil foi desenvolvido sob a aprovação do Comitê de Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP). 

Nós assumimos como referências para populações ancestrais indivíduos do projeto HGDP (do 

inglês, Human Genome Diversity Project): Pima, Maya como referências ameríndias e do projeto HapMap 

III, africanos: YRI (Yoruba em Ibadan, Nigéria), LWK (Luhya em Webuye, Quênia), ASW (Americanos de 

ancestralidade africana em SW, USA); europeus: CEU (Residentes de Utah (CEPH) com ancestralidades 

Norte e Ocidente europeias) e TSI (Toscani na Itália). HapMap e HGDP são projetos que envolvem vários 

países com o intuito de identificar e catalogar semelhanças e diferenças genéticas entre os seres 

humanos, com a expectativa de que estas variantes genéticas auxiliem em estudos de associação 

genética de doenças complexas comuns estabelecendo uma conexão entre elas. Em suas bases de 

dados contém genotipagens de indivíduos de diversas populações, representando as diferentes etnias 

humanas. 

 

5.1.2. Dados de genotipagem 

 

Os indivíduos do projeto EpiGen-Brasil foram genotipados usando o Omni2.5 Illumina array pelo 

laboratório da Illumina em San Diego, CA, EUA. Para a análise de ancestralidade genética utilizamos 
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todos os SNPs comuns entre as populações de referência e as amostras do projeto EpiGen-Brasil, 

totalizando 370.539 SNPs comuns (Detalhes e informações adicionais estão disponíveis no site 

https://epigen.grude.ufmg.br/) 

 

5.1.3. Análise estatística 

 

Nós realizamos Análise de Componentes Principais (PCA, do inglês Principal Components 

Analysis) nos indivíduos genotipados, uma técnica de redução de dimensionalidade (95), para analisarmos 

os dados. PCA permite reduzir os o tamanho dos dados pela obtenção de eixos de variação (autovalores e 

seus correspondentes autovetores) os quais contém a maior parte da variabilidade dos dados, esses eixos 

são as componentes principais (PCs – Principal Components). A primeira PC é a combinação linear das 

variáveis que explica a maior proporção da variabilidade total, a segunda PC explica a segunda maior 

proporção da variação total, e assim por diante. Gráficos dos autovetores associados com os maiores 

autovalores foram então usados para investigar a estrutura ancestral da amostra de estudo. 

A análise de ancestralidade global foi realizada utilizando o programa Admixture (96). Admixture é 

um programa para estimação de ancestralidade individual por probabilidade máxima a partir de bancos de 

dados de genotipagem de SNPs. Especificamente, uma abordagem de bloco de relaxamento para 

atualizar a frequência alélica e a fração de ancestralidade de forma alternada. Este programa estima 

parâmetros de erro padrão usando bootstrapping. Uma vez que a contribuição de diferentes genomas 

ancestrais tem sido previamente descrita por nosso grupo, bem como por outros, nós utilizamos uma 

abordagem supervisionada para determinação das ancestralidades. Nós utilizamos 200 replicações de 

bootstrap (padrão) e K=3 (K = número de populações ancestrais assumidas para a análise). Essa análise 

foi feita com um conjunto de dados contendo a genotipagem de 370.539 SNPs para EpiGen-Brasil mais 

populações de referência. Toda a manipulação do banco de dados genotípico foi feita pelo programa Plink 

(97). 

 

5.1.4. Seleção do conjunto mínimo de AIMs 
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Para selecionar um conjunto mínimo de AIMs, inicialmente construímos vários painéis utilizando 

duas metodologias diferentes: PCA pelo programa Eigenstrat (95) e um algoritmo gerador de AIMs, 

implementado em um script Python por Galanter et al. (98). Inferimos a ancestralidade genética individual 

com cada painel e calculamos a correlação linear (pelo programa R) destes painéis com a ancestralidade 

inferida utilizando todos os 370.539 SNPs comuns. As seguintes seções detalham as metodologias 

empregadas. 

 

5.1.5. Seleção por PCA 

 

Para esse método de seleção utilizamos os pesos ordenados dos PCs obtidos a partir da análise 

com os 370.539 SNPs comuns. Conduzimos uma redução gradual no conjunto de SNPs com o objetivo de 

obter o menor conjunto de SNPs capaz de inferir as proporções de ancestralidade mais correlacionadas 

com todos os SNPs. Formamos 19 painéis partindo de 3.000 a 30 SNPs de maior influência (maior peso) 

para o primeiro, segundo e terceiro PCs, ou seja, o painel de 3.000 SNPs é formado pelos 1.000 SNPs de 

maior peso para o PC1, mais os 1.000 SNPs de maior peso para o PC2, mais os 1.000 SNPs de maior 

peso para o PC3. Além desses, mais 19 painéis partindo de 2.000 a 20 SNPs de maior peso para o 

primeiro e segundo componente principal selecionados da mesma forma que os anteriores (Tabela 16). 

Cada um desses painéis foi extraído dos indivíduos e a partir deles determinamos as ancestralidades pelo 

Admixture e calculamos a correlação de Spearman dessas com as ancestralidades calculadas a partir de 

todos os SNPs comuns.   

 

5.1.6. Seleção pelo algoritmo gerador de AIMs (Galanter et al.) 

 

Para essa seleção nós aplicamos aos nossos dados um algoritmo gerador de AIMs implementado 

como um script em Python descrito por Galanter et al. (98). Para cada SNP, para cada grupo ancestral, 

utilizamos o Plink para calcular a frequência alélica. Para cada marcador, o algoritmo calcula estatística de 

informatividade, incluindo delta, Fst (99), e informatividade de Rosenberg (100) para a atribuição 

estatística para cada par de grupos ancestrais (africano/europeu, europeu/ameríndio e 

africano/ameríndio), baseada na frequência do alelo de referência. As estatísticas de comprimento do 
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ramo locus específico (LSBL, do inglês Locus Specific Branch Length) (101) foi estimada para cada 

população e para cada estatística de informatividade para traduzir as métricas pareadas dentro de uma 

estatística população-específica. A cada estágio, o algoritmo seleciona o polimorfismo com o maior LSLB 

para a população com o menor LSBL cumulativo que preencheu os critérios de inclusão. Os critérios estão 

detalhados a seguir. 

O algoritmo exclui polimorfismos se eles estão em desequilíbrio de ligação (r2 ≥ 0,1) ou os quais a 

distância física pré-definida for ≤500Kb pares de bases dos AIMs selecionados anteriormente. Esses 

critérios garantem o máximo de independência na informação e uma distribuição justa dos AIMs pelo 

genoma. Além do mais, com o objetivo de potencializar a aplicabilidade dos AIMs para todas as 

subpopulações de um grupo continental, potenciais AIMs são excluídos se há evidências de 

heterogeneidade significante na frequência alélica entre as amostras que representam cada grupo 

ancestral (X2 p-valor ≤ 0,01).  

Pelo algoritmo, podemos escolher diretamente o número final de AIMs desejado. Nós escolhemos 

25 painéis abrangendo entre 2.000 e 20 AIMs (Tabela 16). Para cada painel formado calculamos as 

ancestralidades usando o Admixture e calculamos também a correlação de Spearman entre as 

ancestralidades estimadas com cada um deles e as estimadas pelo conjunto total de ~370 mil SNPs 

comuns. A Figura 2 apresenta o esquema de montagem dos painéis e de seleção dos AIMs. 

Tabela 16: Esquema de seleção do painel de SNPs por 
diferentes metodologias. Essa tabela apresenta o número de 
SNPs que compõe cada painel e o total de painéis. 

Painéis 3 Primeiros PCs 2 Primeiros PCs Algoritmo 

1 3000 2000 2000 
2 2700 1800 1800 
3 2400 1600 1600 
… ... ... ... 
12 300 200 300 
13 270 180 250 
14 240 160 200 
... ... ... ... 

Último painel 30 20 20 

Total 19 19 25 

            

5.1.7. Adequação do conjunto mínimo de AIMs em relação a diferentes populações de 

referência 

 Em bancos de dados públicos existem várias populações as quais são utilizadas como referência 

em estudos que inferem proporção de ancestralidade genética em populações miscigenadas. Essa análise
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EpiGen Brasil 
Populações 

africanas 

Populações 
europeias 

Populações 
ameríndias 

370.539 
SNPs 

comuns 

370.539 SNPs 

Top SNPs 3 PCs 

(3 mil até 30) 

19 Painéis 

Ancestralidades 

Top SNPs 2 PCs 

(2 mil até 20) 

19 Painéis 

Ancestralidades 

Algoritmo 
Galanter 

(2 mil até 20) 

25 Painéis 

Ancestralidades 

Ancestralidade 

rho 

Figura 2: Esquema de seleção do painel de AIMs. 
Fluxograma da seleção do painel de SNPs marcadores de ancestralidade. Partindo dos SNPs em comum entre EpiGen e as populações de referência 

(370.539), foram gerados painéis com números reduzidos de SNPs. Inferências de ancestralidades foram realizadas baseadas nesses painéis e 

comparadas com a ancestralidade calculada a partir de todos os SNPs comuns. 
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procura avaliar o quanto o painel mínimo selecionado é estável quando diferentes grupos populacionais 

são utilizados como referência. As populações utilizadas nesta análise pertencem aos projetos HapMap, 

HGDP e 1000 Genomes. A Tabela 17 especifica todas as amostras de referência utilizadas. 

 

Tabela 17: Relação das populações de referência utilizadas, pertencentes aos projetos 
HapMap3, HGDP e 1000 Genomes (1000G). 
Código da população 

(Projeto) 
N Descrição da população 

Código do grupo 
populacional 

ASW (HapMap3) 83 
Americanos de ancestralidade africana 

em SW USA 
AFR 

LWK (HapMap3) 90 Luhya em Webuye, Quênia AFR 

YRI (HapMap3) 176 Yoruba em Ibadan, Nigéria AFR 

Bantu (HGDP) 20 África subsaariana AFR 

Mandenka (HGDP) 24 África subsaariana AFR 

 
 

  

CEU (HapMap3) 174 
Residentes de Utah (CEPH) com 
ancestralidades Norte e Ocidente 

europeias 
EUR 

TSI (HapMap3) 88 Toscani na Itália EUR 

GBR (1000G) 89 Britânicos na Inglaterra e Escócia EUR 

IBS (1000G) 14 População ibérica na Espanha EUR 

Orcadian (HGDP) 16 Norte europeu EUR 

Russian (HGDP) 25 Norte europeu EUR 

 
 

  

MEX (1000G) 77 
Indivíduos com ancestralidade mexicana 

em Los Angeles USA 
AMR 

Pima (HGDP) 25 México AMR 

Maya (HGDP) 25 México AMR 

Karytiana (HGDP) 24 Brasil AMR 

Surui (HGDP) 21 Brasil AMR 

 

 Os grupos populacionais foram criados por estágios de substituição de uma população por outra 

do mesmo continente. Primeiro, nós substituímos as populações de referência de um continente, depois 

de dois continentes e finalmente substituímos as populações de referência dos três continentes. A Tabela 

18 traz a composição dos grupos destacando as substituições em negrito. No grupo 1, substituímos 

somente as populações de referência africanas, no grupo 2 somente as referências europeias foram 

substituídas, no grupo 3 apenas as referências ameríndias, no grupo 4 substituímos as referências 

africanas e europeias, no grupo 5 as referências europeias e ameríndias, no grupo 6 as referências 

africanas e ameríndias foram substituídas, no grupo 7 todas as populações de referência foram 

substituídas (africanas, europeias e ameríndias), e os grupos 8 e 9 foram formados com um número 

reduzido de populações de referência. 
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Tabela 18: Composição dos grupos de populações de referência. 
Grupos Ancestralidade africana Ancestralidade europeia Ancestralidade ameríndia N 

     

Populações originais ASW, LWK, YRI CEU, TSI Pima, Maya 661 

     

Grupo 1 Bantu, Mandenka CEU, TSI Pima, Maya 356 

     

Grupo 2 ASW, LWK, YRI GBR, IBS, Russian, Pima, Maya 543 

 Orcadian   

     

Grupo 3 ASW, LWK, YRI CEU, TSI Karitiana, Surui 656 

     

Grupo 4 Bantu, Mandenka GBR, IBS, Russian, Pima, Maya 238 

 Orcadian   

     

Grupo 5 ASW, LWK, YRI GBR, IBS, Russian, Karitiana, Surui 538 

 Orcadian   

     

Grupo 6 Bantu, Mandenka CEU, TSI Karitiana, Surui 351 

     

Grupo 7 Bantu, Mandenka GBR, IBS, Russian, Karitiana, Surui 233 

 Orcadian   

     

Grupo 8 YRI CEU MEX 427 

     

Grupo 9 YRI CEU MEX, Pima, Maya 477 

 

Para avaliar a estabilidade do painel frente às trocas nas populações de referência, formamos 10 

conjuntos de dados (1 referência original – usada para criar o painel, e 9 grupos de população de 
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referência alternativos) com cada grupo e os indivíduos EpiGen contendo o painel mínimo de AIMs. Para 

cada conjunto de dados, nós corremos a análise Admixture para inferir a ancestralidade genética para os 

indivíduos do EpiGen. Para cada resultado do Admixture, calculamos as correlações de Spearman com as 

inferências usando ~370 mil SNPs. 

Nós também calculamos a correlação de Spearman entre a ancestralidade inferida pela população 

original e as ancestralidades inferidas pelos grupos formados usando diferentes populações de referência. 

 

5.1.8. Relação entre ancestralidade genética e um alelo associado com pigmentação da 

pele 

 

 O SNP rs1426654, do gene SLC24A5, resulta em uma substituição não sinônima de um 

aminoácido fortemente associada com a pigmentação da pele (102,103). O alelo G é mais frequente em 

populações africanas, o alelo A é mais frequente em populações europeias. Aqui nós utilizamos esse SNP 

como um representante de um traço o qual a associação com ancestralidade é forte e está bem 

estabelecida (cor da pele). Frente a isso nós investigamos se a ancestralidade inferida pelo painel mínimo 

prediz o genótipo desse SNP de forma semelhante que a ancestralidade inferida pelos dados genômicos 

(~370 mil SNPs). Nós realizamos uma regressão linear entre ancestralidade genética e o genótipo do 

rs1426654 (codificado como 0, 1 ou 2 cópias do alelo).  

  

5.2. Resultados 

5.2.1. Estrutura populacional e ancestralidade global 

 

A análise de PCA mostrou um pronunciado padrão de variação genética dentro e entre as coortes. 

Como esperado, a maior variação (PC1) ocorre entre as populações europeias e africanas (39% da 

variabilidade total), as duas principais contribuições ancestrais para o Brasil. A segunda maior origem de 

variação ocorre entre as populações europeias e ameríndias (11% da variabilidade total). Para visualizar 
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separadamente esses padrões graficamente, projetamos, por coorte, os dois primeiros PCs e suas 

respectivas porcentagens de variação na Figura 3. 

 A população brasileira é formou um contínuo entre europeus e africanos. As coortes do sudeste e 

sul brasileiro (Bambuí e Pelotas) estão mais próximas das amostras europeias do que o nordeste 

(Salvador), de acordo com estudos prévios (81), e consistentemente com a maior contribuição europeia 

nas coortes do sudeste e sul e a maior contribuição africana na coorte do nordeste. As ancestralidades 

populacionais estimadas pelo Admixture (médias das ancestralidades individuais) foram, para europeus, 

africanos e ameríndios, respectivamente: 0,77, 0,15 e 0,08 para a coorte de Pelotas, 0,79, 0,14 e 0,07 

para a coorte de Minas Gerais, e 0,43, 0,50 e 0,07 para a coorte de Salvador (Figura 4). 

 

5.2.2. Minimum set of AIMs 

 

 Definir painéis mínimos de AIMs tem sido o foco de vários estudos (90,104).  A Figura 4 mostra a 

correlação entre as ancestralidades europeias, africanas e ameríndias, estimadas pelos nossos painéis de 

SNPs reduzidos, e as ancestralidades inferidas baseado nos ~370 mil SNPs comuns. As três partes da 

Figura 5 correspondem as diferentes estratégias adotadas para seleção dos AIMs: pela maximação dos 

pesos dos 1-2 PCs (Figura 5A), maximização dos pesos dos 1-3 PCs (Figura 5B) e usando o algoritmo do 

Galanter, que é baseado em estatísticas de genética de populações (Figura 5C). Apesar das correlações 

terem sido altas para as ancestralidades africanas e europeias por todo o espectro de painéis, as 

correlações foram menores para a ancestralidade ameríndia, e usando somente os dois primeiros PCs 

para selecionar os AIMs, a redução da correlação é ainda maior, particularmente quando o painel possui 

menos 300 AIMs. 
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Figura 3: Resultados do PCA. 

  
Gráfico de PCA projetando o primeiro e segundo eixos de variação e (PCs ou autovetores) as respectivas porcentagens de variação para 6.487 individual das coortes EpiGen 

e populações de referência (HapMap e HGDP). 
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Figura 4:Proporção de miscigenação por indivíduo. 

 

  

O gráfico de barras da análise de miscigenação mostra a ancestralidade individual das coortes EpiGen e potenciais populações parentais. Vermelho verde e azul 

representam as proporções das ancestralidades europeia, ameríndia e africana calculadas a partir das populações ancestrais. 1.ASW, 2.YRI, 3.LWK 4.CEU, 5.TSI, 6.Pima, 

8.Maya, 10.MEX, 11.Pelotas, 12.Salvador e 13.Bambuí. 
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Figura 5: Correlações da ancestralidade no processo de seleção do painel. 
Representação gráfica das correlações lineares entre as ancestralidades genéticas inferidas porcada painel de AIMs e o padrão ouro (~370 mil SNPs), 

considerando os painéis construídos a partir dos três métodos de seleção apresentados na seção Métodos. A – Seleção pelos 3 primeiros PCs; B – Seleção 

pelos 2 primeiros PCs; C – Seleção pelo algoritmo do Galanter. 
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 Para maximizar a informação em relação à ancestralidade ameríndia, nós conduzimos uma 

segunda etapa de seleção manualmente partindo da seleção feita pelo algoritmo do Galanter. Esse 

algoritmo identifica quais SNPs são mais informativos para cada componente ancestral, permitido assim 

que selecionássemos mais SNPs do componente ameríndio para compor o painel final. Ao final, 

identificamos um conjunto de 192 AIMs combinados manualmente, o qual chamamos de painel mínimo de 

AIMs. Esse conjunto reduzido é capaz de capturar 91%, 92% e 74%, respectivamente dos componentes 

africano, europeu, e ameríndio. As tabelas 19 e 20 apresentam mais análises explorando a correlação 

entre a ancestralidade inferida pelos ~370mil SNPs e a ancestralidade inferida pelos 192 AIMs usando 

outros grupos de população de referência. Esses resultados estão apresentados mais detalhadamente a 

seguir. A completa descrição dos 192 AIMs e suas respectivas estatísticas estão tabelados em anexo. 

 Nós também mostramos que a correlação entre a ancestralidade inferida pelos 192 SNPs e a 

ancestralidade inferida pelos ~370 mil SNPs comuns também é boa ao nível individual. Para isso nós 

selecionamos aleatoriamente 100 indivíduos de cada coorte e projetamos as proporções das 

ancestralidades inferidas pelos dois conjuntos de SNPs (Figura 6). 

 

5.2.3. Adequação dos AIMs a diferentes populações de referência 

 

A Tabela 19 mostra a correlação entre a ancestralidade inferida por cada grupo de referência 

(usando 192 AIMs) e a ancestralidade inferida por todos os SNPs comuns. Todos os grupos apresentaram 

praticamente as mesmas correlações para as ancestralidades africana, europeia e ameríndia, ou seja, a 

troca da população de referência não reduziu a capacidade de captura desses componentes na nossa 

amostra, exceto no caso do Grupo 8 para a ancestralidade ameríndia. No entanto, essa correlação 

reduzida é esperada no Grupo 8 porque este não inclui nenhuma população nativa americana como 

referência, mas apenas uma população miscigenada com um componente ameríndio alto como 

representante, amostras mexicanas. A Tabela 20 mostra a correlação entre a ancestralidade inferida por 

cada grupo de referência e a inferida pelo grupo de referência original, mas nesse caso, somente o painel 

mínimo de 192 SNPs foi utilizado para inferir as ancestralidades. Os resultados com todos os grupos 

mostraram quase 100% de correlação com os resultados do grupo original. Esses resultados sugerem que 

nossa estratégia de seleção de AIMs e nosso painel mínimo produzem estimações de ancestralidade 

muito estáveis, independente da população de referência utilizada. 
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Figura 6: Comparação, a nível individual, entre a ancestralidade genética inferida pelos ~370 mil SNPs e a 
ancestralidade inferida pelos 192 AIMs. 

Representação Gráfica comparando as ancestralidades genéticas inferidas pelos AIMs com as inferidas pelo 

―padrão ouro‖ (~370 mil SNPs). Para essa representação selecionamos aleatoriamente um subconjunto de 100 

indivíduos de cada coorte. (A) Estrutura de correlação para a ancestralidade africana; (B) estrutura de 

correlação para a ancestralidade europeia; (C) estrutura de correlação para a ancestralidade ameríndia. 
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Tabela 19: Correlações de Spearman (rho) entre as 
ancestralidades individuais inferidas pelos ~300 mil SNPs 
comuns e as ancestralidades inferidas pelos 192 AIMs. 
Considerando os diferentes grupos de populações de 
referência analisados com os 192 AIMs. 

 
~370K SNPs common 

192 AIMs Ancestralidade 
africana 

Ancestralidade 
europeia 

Ancestralidade 
ameríndia Pop. ref. 

Pop. originais 0,889384 0,912636 0,703948 

Grupo 1 0,888627 0,912070 0,702670 

Grupo 2 0,889038 0,912053 0,703259 

Grupo 3 0,888894 0,912882 0,704362 

Grupo 4 0,888158 0,911343 0,702319 

Grupo 5 0,888487 0,912286 0,704278 

Grupo 6 0,887827 0,912126 0,703009 

Grupo 7 0,887272 0,911433 0,703291 

Grupo 8 0,887519 0,892294 0,647826 

Grupo 9 0,889163 0,912375 0,703697 

 

Tabela 20: Correlações de Spearman (rho) entre as 
ancestralidades individuais inferidas pelos 192 AIMs 
utilizando as populações de referência originais e as 
ancestralidades utilizando os diferentes grupos de 
referência. 

  192 AIMs – Populações originais  

192 AIMs Ancestralidade 
africana 

Ancestralidade 
europeia 

Ancestralidade 
ameríndia Pop. ref 

Grupo 1 0,999719 0,999832 0,999768 

Grupo 2 0,999852 0,999917 0,999594 

Grupo 3 0,999435 0,999378 0,995298 

Grupo 4 0,999676 0,999763 0,999691 

Grupo 5 0,999437 0,999362 0,995802 

Grupo 6 0,999014 0,999314 0,994651 

Grupo 7 0,999030 0,999298 0,995476 

Grupo 8 0,999484 0,985098 0,975782 

Grupo 9 0,999925 0,999965 0,999820 

 

 

5.2.4. Relação entre ancestralidade Genética e rs1426654, associado com pigmentação da 

pele 

 

A Tabela 21 mostra a proporção de ancestralidade genética e a frequência do alelo G do 

rs1426654 por coorte. Bambuí e Pelotas têm a menor proporção de ancestralidade africana, e, também a 
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menor frequência do alelo G, 0,18 e 0,20 respectivamente. Salvador tem 50% de ancestralidade africana e 

0,46 de frequência do alelo G. Como esperado, a ancestralidade africana teve uma associação positiva 

com o alelo G e a ancestralidade europeia teve uma associação negativa, em todas as coortes. A 

ancestralidade ameríndia foi positivamente associada com o alelo G nas coortes de Bambuí e pelotas, e 

negativamente associada na coorte de Salvador, mas o valor do coeficiente beta foi muito baixo (-0,004 e -

0,002). O mais importante, no entanto, é que as estimativas de associação foram quase idênticas quando 

usamos as ancestralidades derivadas do painel de AIMs (Tabela 22). 

 

Tabela 21: Proporção de ancestralidade genética (usando ~370 mil SNPs) 
e frequência alélica do rs1426654 (cor da pele) nas coortes EpiGen. 

 Proporção de ancestralidade genética  Frequência alélica (G) 

População Africana Europeia Ameríndia  rs1426654 

Salvador 0,50 0,43 0,07  0,4614 

Bambuí 0,14 0,79 0,07  0,1813 

Pelotas 0,15 0,77 0,07  0,2009 

EpiGen 0,22 0,70 0,08  0,2647 

 

 

Tabela 22: β-coeficiente das associações entre ancestralidade genética e o rs1426654 (alelo G) nas 
coortes EpiGen. 

 

Ancestralidade africana 

 

Ancestralidade europeia 

 

Ancestralidade ameríndia 

População Genômica AIMs 
 

Genômica AIMs 
 

Genômica AIMs 

Salvador 0,085* 0,107* 
 

-0,081* -0,0104* 
 

-0,004* -0,002 

Bambuí 0,129* 0,133* 
 

-0,151* -0,151* 
 

0,023* 0,018* 

Pelotas 0,198* 0,200* 
 

-0,214* -0,212* 
 

0,016* 0,013* 

EpiGen 0,212* 0,216* 
 

-0,220* -0,221* 
 

0,008* 0,005* 

* p-valor < 0,001 

 

 

5.3. Discussão 

 

 O presente estudo foi conduzido utilizando uma grande amostra de indivíduos brasileiros de 

diferentes partes do país nos permitindo o desenvolvimento de um conjunto de AIMs para acuradamente 
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estimar os componentes ancestrais (africano, europeu e ameríndio) de amostras americanas 

miscigenadas contemporâneas, especialmente da população brasileira. 

Estudos prévios identificaram AIMs que exibiram uma grande diferença na frequência alélica entre 

as populações de descendentes europeus, ameríndios e africanos, e, portanto confere poder aumentado 

para detectar níveis de estratificação na população Latino Americana, ao nível continental (90,98,105–

107). 

Portanto, poucas populações brasileiras foram incluídas nesses estudos. Aqui, nós apresentamos 

resultados baseados em três grandes coortes brasileiras de base populacional de diferentes partes do 

país, com diferentes histórias demográficas e de miscigenação. 

Muitas populações da América Latina contemporânea resultam de três principais contribuições 

ancestrais. Nativa americana (ameríndios), europeus e africanos. A história da colonização de cada país é 

o preditor mais importante da atual proporção média de contribuição ancestral. Imigrantes africanos no 

Brasil, e em outros países latino americanos onde tal componente ancestral é encontrado, eram 

principalmente originados do mercado de escravos. Imigrantes europeus eram principalmente da 

Espanha, para países de língua espanhola, e Portugal, para o Brasil. A contribuição ameríndia veio dos 

nativos de cada região da América onde os países estão hoje, e, no Brasil, estes eram grupos isolados 

(108).  

México, América Central, e América do Sul (com exceção do Brasil) têm cerca de 40 - 48% de 

ancestralidade ameríndia. Cuba, República Dominicana e Porto Rico têm em torno de 6 -13% de 

ancestralidade ameríndia (106). Pelos nossos resultados, a população urbana brasileira (Minas Gerais, 

Salvador e Pelotas) tem cerca de 7% de contribuição ancestral ameríndia. Esse componente ancestral é o 

fator mais importante quando se estuda as diferenças na estrutura ancestral entre os países da América 

Latina, porque suas origens são muito heterogêneas. Além do mais, a maior variabilidade na população de 

referência usada como representante da ancestralidade ameríndia (em geral os investigadores usam 

grupos nativos locais como amostras de referência para nativos americanos) é também uma das principais 

responsáveis pela ―incompatibilidade‖ entre os diferentes painéis de AIMs propostos para a população 

latina americana. Trabalhos futuros sobre o entendimento da contribuição ancestral específica de 

diferentes populações nativas americanas são garantidos e devem, no futuro, aumentar a robustez da 

inferência da ancestralidade ameríndia genômica.  
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 A análise de PCA mostra grande mistura entre os indivíduos de descendência africana e europeia. 

Isso ocorreu desde o início da colonização e persiste até os dias de hoje (Figura 3). Assim, o genoma dos 

indivíduos brasileiro consiste em segmentos cromossômicos de distintas origens ancestrais principalmente 

derivados de mistura europeia e africana. 

A Figura 3 mostra a estrutura ancestral por coorte. Bambuí (Figura 3A) e Pelotas (Figura 3B) são 

mais próximas das referências ancestrais europeias do que Salvador (Figura 3C). Essas observações 

estão em concordância com a história de colonização dessas regiões. Essas estruturas são consistentes 

com a porcentagem de etnia autodeclarada informada em cada coorte. 

 Houve uma forte correlação entre as estimativas de ancestralidades obtidas pelo painel de AIMs e 

aquelas obtidas a partir dos ~370 mil SNPs comuns entre o projeto EpiGen e as populações das bases de 

dados públicas, provendo um forte suporte para o uso do proposto painel para uma estimação de 

ancestralidade acurada. A correlação foi menor para o componente ameríndio, o menor componente 

ancestral. 

As correlações foram calculadas usando o conjunto complete de amostras, mas na Figura 6 é 

possível avaliar as correlações ao nível individual para um subconjunto dos indivíduos estudados. Assim, 

nós sugerimos que o painel de AIMs derivado pode ser aplicado para ambos os níveis, populacional e 

individual. 

 Nós também observamos que a ancestralidade genética inferida pelo pequeno número de AIMs 

(192 SNPs) provê quase o mesmo resultado do que a ancestralidade inferida pelos dados genômicos 

(~370 mil SNPs) em um teste de associação simples. O SNP escolhido para esse teste foi o rs1426654, 

um SNP relacionado à pigmentação da pele. O alelo A tem uma frequência de 98-100% em europeus, 

enquanto o alelo G tem uma frequência de 97-100% em africanos (102). Em nossa amostra brasileira a 

frequência do alelo G varia de 0,18 a 0.46%. Os resultados da associação entre ancestralidade genética e 

o alelo G foram quase os mesmo para as ancestralidades definidas pelos dados genômicos ou pelos 

AIMs. 

O proposto painel de AIMs terá importantes implicações para o correto desenho e planejamento de 

estudos que explorem traços complexos nessa população. Este estudo usa dados de coortes do Sul, 

Sudeste e Nordeste brasileiro e foi capaz de capturar e incorporar no painel derivado a variabilidade geral 

da miscigenação que tem sido previamente descrita para a população brasileira. 
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Para a tipagem deste painel de SNPs, plataformas de genotipagem multiplex flexíveis baseadas 

em PCR podem ser usadas. O custo desse tipo de genotipagem é determinado pelo tamanho do volume 

da reação de PCR. Uma vez que poucos reagentes são necessários para volumes menores, plataformas 

que realizem a genotipagem utilizando menores volumes são mais adequadas para se obter um resultado 

mais custo-efetivo. De fato, nós desenhamos um ensaio TaqMan® SNP de genotipagem em um chip 

contendo os 192 AIMs utilizando a plataforma de PCR em tempo real OpenArray® (Applied Biosystems, 

Foster, CA, EUA). Essa plataforma de genotipagem é capaz de realizar reações de PCR para um grande 

número de amostras usando um volume muito baixo, assim a tipagem pode ser feita rapidamente e de 

forma eficiente com um baixo custo. Os ensaios já então prontos e comercialmente disponíveis. Nós 

também relembramos que esses SNPs também são parte do array Omni2.5 da Illumina. 

 Finalmente, nossos resultados permitem uma forte afirmação de que esses 192 AIMs podem ser 

utilizados para caracterização de conjuntos amostrais de diversos grupos populacionais miscigenados Os 

marcadores podem ser aplicados tanto para identificar quanto para quantificar a ancestralidade de 

indivíduos de um estudo particular, incluindo indivíduos da América Latina ou de populações 

estadunidenses de origem hispânico-latina, ou para ajustar para ancestralidade genética em estudos de 

associação, reduzindo a heterogeneidade ancestral que pode também corresponder à redução da 

heterogeneidade genética para traços específicos. O uso do nosso painel de marcadores também 

contribui para minimizar a probabilidade de obter resultados falso positivos pelo ajuste para a estrutura 

genética da população. 
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6. Capítulo 4 – Ancestralidade genética dos 

participantes ELSA-Brasil e sua 

associação com níveis séricos de 

lipídios.  
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Este capítulo irá descrever o processo de genotipagem dos AIMs na população ELSA-Brasil e os primeiros 

resultados de associação com o painel de marcadores de ancestralidade genética.  

 

6.1. Metodologia de Estudo 

6.1.1. Amostras 

 

A genotipagem para os AIMs foi feita com amostras do projeto ELSA-Brasil pertencentes aos 

Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas gerais e Bahia, as análises de associação com 

ancestralidade genética foram realizadas com as amostras de São Paulo. As amostras de DNA foram 

obtidas a partir de leucócitos presentes nas amostras sangue dos participantes, utilizando a técnica de 

precipitação salina. Antes de seguir para a genotipagem, as mesmas foram padronizadas em uma 

concentração 50ng/ml e passaram por uma seleção de qualidade de pureza de dupla fita (260/280). A 

amostras que originalmente não estavam dentro do padrão de qualidade foram purificadas para atingir 

maior pureza, a purificação foi realizada com o kit comercial Invisorb® Fragment CleanUp – STRATTEC. 

No final do processo de purificação, apenas amostras que atingiram a razão de pureza entre 1,68 e 2,12 

permaneceram no estudo de ancestralidade. 

 

6.1.2. Genotipagem 

 

 Para a obtenção dos genótipos correspondentes aos 192 marcadores, foi utilizada uma plataforma 

de genotipagem disponível comercialmente (Applied BiosystemsTM QuantStudioTM 12K Flex). Essa 

plataforma utiliza o método de PCR em tempo real, uma técnica que permite o acompanhamento da 

reação e a apresentação dos resultados de forma precisa e rápida.  

A genotipagem foi feita por meio de um chip de genotipagem, ou seja, uma lâmina que contem os 

moldes para cada um dos marcadores dispostos em nano poços agrupados em arrays, de forma que cada 

lâmina possui arrays suficientes para obter os 192 genótipos de 15 indivíduos ao mesmo tempo mais uma 

reação de controle negativo para avaliar a qualidade da genotipagem. Todo o processo de genotipagem no 
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equipamento ocorre internamente e ao final do processo obtemos os genótipos dos AIMs para cada 

indivíduo. 

 

6.1.3. Análise de ancestralidade 

 

A análise de ancestralidade foi feita pelo programa Admixture [66] como descrito na seção anterior, 

ao final dessa análise obtemos as proporções genéticas individuais de ancestralidade europeia, africana e 

ameríndia. 

 

6.1.4. Análise de associação entre ancestralidade genética e etnia auto referida 

 

A variável etnia auto referida bastante abordada nesse estudo é, como o nome diz, uma atribuição 

de escolha pessoal, baseada em percepções individuais, ou seja, não é baseada apenas em 

características biológicas pessoais, mas também é carregada de influências socioculturais. Dessa forma, 

nós avaliamos a associação entre as proporções individuais de ancestralidade africana, europeia e 

ameríndia e a probabilidade de se autodeclarar como branco, negro ou mulato em 3.250 indivíduos do 

ELSA-SP. Para essas análises utilizamos o programa estatístico R para aplicarmos modelos de regressão 

multinominal aos nossos dados. Nos modelos construídos etnia auto referida está como variável 

dependente e ancestralidade genética como variável independente.  

 

6.1.5. Análise de associação entre ancestralidade genética e níveis lipídicos 

 

 Realizamos uma análise exploratória inicial com as ancestralidades obtidas. A comparação das 

características básicas dos indivíduos foi feita por test-t e ANOVA (variáveis contínuas), ou teste qui-

quadrado (variáveis categóricas). Para obter as estimativas de associação ajustamos modelos de 

regressão linear para os logs das concentrações sanguíneas de TG, HDL-c, LDL-c e índice TG/HDL-c, e 

regressão logística para a variável categórica baixo HDL-c. Indivíduos com concentração de TG >2.000 
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mg/dL e/ou dados incompletos no base de dados foram removidos da análise de associação. As análises 

foram realizadas de duas formas, uma análise global considerando todos os indivíduos e uma análise 

estratificada por gênero. Todas as análises foram realizadas no programa estatístico R e foram ajustadas 

para gênero e idade (no caso da análise global) ou ajustados para idade apenas (no caso da análise 

estratificada). Resultados com p-valores <0,05 foram considerados significativos. 

 

6.2. Resultados e Discussão 

6.2.1. Genotipagem e análise de ancestralidade 

 

 Realizamos a genotipagem de 5.878 indivíduos, 3.459 do Estado de São Paulo (ELSA-SP), 1.307 

do Estado do Rio de Janeiro (ELSA-RJ), 592 do Estado de Minas Gerais (ELSA-MG) e 520 do Estado da 

Bahia (ELSA-BA). As ancestralidades médias dos componentes africano, europeu e ameríndio por Centro 

de Investigação ELSA estão apresentadas na Tabela 23. Salvador apresentou a maior proporção média de 

ancestralidade africana (0,40), Minas Gerais apresentou a maior proporção média de ancestralidade 

europeia (0,71) e São Paulo apresentou a maior proporção média de ancestralidade ameríndia (0,20). 

 

Tabela 23: Proporção média de ancestralidade genética 
dos indivíduos de quatro centros de investigação do 
ELSA-Brasil. 

Centro de 
Investigação 

Ancestralidades médias 
N 

Africana Europeia Ameríndia 

ELSA-SP 0,24 0,56 0,20 3.459 
ELSA-RJ 0,21 0,62 0,17 1.307 
ELSA-MG 0,22 0,71 0,07 592 
ELSA-BA 0,40 0,53 0,07 520 
Total 0,24 0,59 0,17 5.878 

 

 Outros estudos, realizados pelo nosso grupo e por outros grupos de pesquisa, que utilizaram 

amostras das mesmas regiões de origem obtiveram médias de ancestralidades genômica para esses três 

componentes ancestrais muito semelhantes as do presente estudo, a Tabela 24 traz esses resultados. 

Apenas o estudo de Pena S. et al (88) utilizou Indels como marcadores de ancestralidade, os outros 

estudos utilizaram SNPs. 
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Tabela 24: Resultados de outros estudos para a proporção 
média de ancestralidade genética individual. 

Região e estudo de 
origem 

Ancestralidades médias 
N 

Africana Europeia Ameríndia 

SP Modelo 1 (5) 0,240 0,610 0,150 138 
SP Modelo 2 (5) 0,270 0,560 0,170 138 
RJ (Indels) (88) 0,173 0,742 0,073 264 
Bambuí, MG (EpiGen) 0,160 0,770 0,070 1.142 
Salvador, BA (EpiGen) 0,500 0,430 0,070 1.309 

Modelo 1: populações de referência – CEU, YRI e MEX. 
Modelo 2 : populações de referência – TSI, ASW e MEX. 

 

6.2.2. Associação entre ancestralidade genética e etnia auto-declarada nos indivíduos ELSA-SP 

 

A análise de associação entre ancestralidade e etnia auto referida incluiu 3.250 indivíduos do 

ELSA-SP. Como esperado, os resultados apresentados na tabela 25 que combinam ancestralidade 

genômica com etnia auto referida, confirmam que o maior componente ancestral entre os indivíduos 

brancos é o europeu (0,67), mas em média, os componentes africano e ameríndio também estão 

presentes quase nas mesmas proporções. Para indivíduos negros e o maior componente ancestral é o 

africano (0,51), porém esses indivíduos também possuem uma proporção significativa de ancestralidade 

europeia (0,30). Entre mulatos o componente predominante é o europeu (0,49) esses indivíduos também 

são os indivíduos com maior proporção do componente ameríndio (0,21).   

A etnia mulata por definição compreende indivíduos miscigenados, porém, é interessante notar 

que, analisando a distribuição da ancestralidade genética em cada um dos três grupos étnicos estudados, 

existe uma considerável miscigenação em todos os grupos. As Figuras 7, 8 e 9 apresentam uma visão 

gráfica da combinação dos três componentes ancestrais entre indivíduos brancos, mulatos e negros, 

respectivamente. Nessas figuras, cada indivíduo é representado por uma coluna vertical na qual as cores 

são codificadas de acordo com a proporção de miscigenação dos componentes ancestrais. 

 

Tabela 25: Proporções de ancestralidade por etnia auto-declarada 
para os indivíduos ELSA-SP. 

Ancestralidade 
Brancos 

2.034 (62,6%) 
Pardo/Mulatos 

749 (23%) 
Negros 

467 (14,4%) 
Total 

3,250 (100%) 
Africana 0,15 0,30 0,51 0,24 
Europeia 0,67 0,49 0,30 0,57 

Ameríndia 0,18 0,21 0,19 0,19 
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Figura 7: Representação gráfica da proporção de ancestralidade genética para indivíduos autodeclarados como 
brancos. 

 

 

Figura 8: Representação gráfica da proporção de ancestralidade genética para indivíduos autodeclarados como 
pardo/mulatos. 

AFR (em verde) componente africano; EUR (em vermelho) componente europeu; AMR (em azul) componente 

ameríndio. 

AFR (em verde) componente africano; EUR (em vermelho) componente europeu; AMR (em azul) componente ameríndio. 
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As probabilidades preditas de se autodeclarar como branco, negro ou mulato ao longo das 

ancestralidades africana europeia e ameríndia, são observadas na Figura 10. A ancestralidade africana 

mostrou uma curva de probabilidade de associação negativa em forma de S com indivíduos 

autodeclarados como brancos (Figura 10A) e uma curva positiva para os indivíduos autodeclarados como 

negros (Figura 10B). A ancestralidade europeia apresenta sempre uma probabilidade reversa à africana 

nesses dois grupos étnicos. Indivíduos autodeclarados como mulatos (Figura 10C) apresentaram uma 

curva de probabilidade em forma de sino para ambas as ancestralidades, europeia e africana. 

 Na curva de probabilidade da Figura 9A podemos observar que a probabilidade do indivíduo se 

autodeclarar como branco começa a aumentar quando a ancestralidade europeia é maior do que 40% 

aproximadamente. Na Figura 9B podemos fazer a mesma análise, mas agora em relação à ancestralidade 

africana para os indivíduos que se auto-declararam como negros. Entre esses a probabilidade de se 

posicionar nesse grupo étnico começa a aumentar quando a proporção do componente ancestral africano 

é maior do que 25%. A ancestralidade ameríndia não apresenta influência na autodeclararão como branco, 

negro ou mulato. 

AFR (em verde) componente africano; EUR (em vermelho) componente europeu; AMR (em azul) componente ameríndio. 

 

Figura 9: Representação gráfica da proporção de ancestralidade genética para indivíduos auto-declarados como 
negros. 
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Figura 10: Curvas de probabilidades de auto-declaração étnica dada a ancestralidade. 

Probabilidade do indivíduo se autodeclarar como branco (A), negro (B) ou mulato (C) dada 

as proporções de ancestralidade genética ameríndia (AMR) europeia (EUR) e africana 

(AFR). No eixo x as proporções de ancestralidade e no eixo y as probabilidades. 
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6.2.3. Associação de ancestralidade genética com níveis lipídicos 

 

De 3.459 indivíduos genotipados do ELSA-SP, 3.250 foram sincronizados com a base de dados 

para a realização das análises de associação esses são os indivíduos que se auto-declararam como 

branco, negro ou pardo/mulato quando questionados em relação a sua etnia. Após a remoção de 

indivíduos com níveis muito elevados de TG e/ou dados incompletos, 3.173 indivíduos permaneceram e 

foram incluídos nas análises de associação das análises de associação. As Tabelas 26 e 27 trazem as 

comparações das características demográficas e dos fatores de risco, respectivamente, por etnia desses 

indivíduos.  

Tabela 26: Comparação de características demográficas das coortes ELSA-SP entre os três principais grupos 
étnicos. 

 

 Em geral, os resultados reproduzem o que foi observado com o ELSA-Brasil e foi apresentado no 

capítulo 2. Existe diferença significativa entre as etnias para os indicadores sociais e econômicos 

avaliados (Tabela 26), bem como diferença significativa para os fatores de risco que serão estudados com 

ancestralidade genética, com exceção de LDL-c, TG e índice TG/HDL-c. 

  Branca (n = 2.001) Mulato (n = 717) Negro (n = 455) Todos (n = 3.173) p-valor 

      

Idade, média (dp) 50,77 (8,93) 48,37 (2,43) 49,28(7,92) 50,01 (8,53) < 0,01 

      

Gênero, % 

Masculino 43,98 49,51 40,00 44,66 < 0,0037 

Feminino 56,02 50,49 60,00 55,34  

      

Nível educacional, % 

Primário 6,35 20,08 16,46 11,19  

Secundário 32,08 51,60 50,77 39,17 < 0,001 

Superior 61,57 28,31 30,77 49,64  

      

Renda (R$), % 

Até 2489 23,59 48,95 50,77 32,22  

2490 a 5809 38,48 41,00 40,88 39,39 < 0,001 

Acima de 5810 47,93 10,94 8,35 27,39  

      

Nível ocupacional, % 

Apoio 20,74 53,56 51,21 32,52  

Médio  38,28 39,61 41,76 39,08 < 0,001 

Superior/Docente 40,98 6,83 7,03 28,40  



 

74 

  

Tabela 27: Comparação dos fatores de risco para dislipidemia entre grupos étnicos do ELSA-SP, antes do ajuste. 

  Branca (n = 2.001) Mulato (n = 717) Negro (n = 455) Todos (n = 3.173) p-valor 

      

Dislipidemia auto-declarada, % 32,68 29,29 30,55 31,61 0,2132 

Dislipidemia mensurada, % 54,97 51,60 51,65 53,73 0,1883 

      

Triglicerídeos, média (dp), mg/dL 138,62 (102,64) 140,70 (99,17) 129,04 (96,54) 137,72 (101,04) 0,1264 

Total-c, média (dp), mg/dL 212,53 (40,37) 210,76 (38,55) 208,93 (40,00) 211,61 (39,93) 0,1802 

HDL-c, média (dp), mg/dL 55,81(13,99) 53,62 (12,64) 55,63 (14,03) 55,29 (13,73) < 0,01 

LDL-c, média (dp), mg/dL 129,78 (33,18) 129,84 (33,24) 128,24 (34,14) 129,57 (33,33) 0,6509 

Baixo HDL-c, % 19,64 24,83 20,66 20,96 0,0136 

TG/HDL-c, média (dp) 2,78 (2,60) 2,90 (2,53) 2,59 (2,37) 2,78 (2,55) < 0,1292 

      

IMC, média (dp) 27,14 (4,92) 27,90 (5,14) 28,55 (5,25) 27,51 (5,04) < 0,01 

Hipertensão, % 27,04 32,50 38,90 29,97 < 0,001 

Diabetes, % 17,54 19,94 25,27 19,19 < 0,001 

História familiar de ataque cardíaco, % 30,53 26,92 30,11 29,66 < 0,1861 

Tratamento com hipolipemiante, % 12,59 7,81 9,23 11,03 < 0,001 

      

Ancestralidade genética, média (dp)      

Africana 0,14 (0,14) 0,29 (0,15) 0,49 (0,20) 0,23 (0,20) < 0,01 

Europeia  0,69 (0,27) 0,52 (0,22) 0,33 (0,18) 0,60 (0,28) < 0,01 

Ameríndia 0,17 (0,16) 0,19 (0,14) 0,18 (0,15) 0,18 (0,15) < 0,01 

 

As análises de associação para os 3.173 indivíduos de São Paulo, mostraram uma associação 

negativa de TG com indivíduos negros; mulatos foram associados negativamente a níveis de HDL-c e 

positivamente a baixo HDL-c, sendo que o efeito mais forte ocorreu para baixo HDL-c, onde mulatos 

possuem 33% mais chances de ter baixo HDL em relação aos brancos.  A ancestralidade ameríndia foi 

associada positivamente a níveis de HDL-c. As Tabelas 28 e 29 trazem as razões de chance e seus 

respectivos intervalos de confiança de 95%. 

Tabela 28: Modelos ajustados para associação entre etnia auto reportada e triglicérides, HDL-c, LDL-c, baixo HDL-c e índice TG/HDL-c em 
participantes do ELSA-SP. Análise global e estratificada por gênero. 

  Global†  Masculino‡  Feminino‡ 

Etnia (vs. Branca)  Mulato  Negra   Mulato  Negra   Mulato  Negra  

Modelos  Razão de chance (IC 95%)  Razão de chance (IC 95%)   Razão de chance (IC 95%) 

Triglicerídeos  1,01 (0,97 – 1,05) 0,95 (0,9 – 1)*  1,02 (0,95 – 1,09) 0,99 (0,91 – 1,09)  1 (0,94 – 1,06) 0,91 (0,86 – 0,98)* 

Colesterol HDL  0,98 (0,96 – 1)* 0,99 (0,97 – 1,02)  1 (0,97 – 1,03) 1,01 (0,98 – 1,05)  0,96 (0,93 – 0,99)* 0,98 (0,95 – 1,01) 

Colesterol LDL  1,01 (0,98 – 1,03) 0,99 (0,96 – 1,02)  1,01 (0,98 – 1,05) 0,98 (0,94 – 1,02)  1 (0,97 – 1,03) 0,99 (0,96 – 1,03) 

Baixo colesterol HDL  1,33 (1,08 – 1,63)* 1,01 (0,79 – 1,31)  1,13 (0,82 – 1,57) 1,01 (0,66 – 1,56)  1,71 (0,94 – 3,08) 1,53 (0,78 – 3,02) 

Índice TG/HDL-c  1,03 (0,98 – 1,09) 0,95 (0,89 – 1,02)  1,01 (0,93 – 1,1) 0,98 (0,88 – 1,09)  1,04 (0,97 – 1,12) 0,93 (0,86 – 1,01) 

*p-valor < 0,05 

† Ajuste para sexo e idade. 
‡Ajuste para idade. 
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Tabela 29: Modelos ajustados para associação entre ancestralidade e triglicérides, HDL-c, LDL-c, baixo HDL-
c e índice TG/HDL-c em participantes do ELSA-SP. Análise global e estratificada por gênero. 

  Ancestr. Africana  Ancestr. Europeia  Ancestr. Ameríndia 

Modelos  Razão de chance (IC 95%)  Razão de chance (IC 95%)   Razão de chance (IC 95%) 

Global       

Triglicerídeos  0,92 (0,84 -1,01)  1,02 (0,96 – 1,09)  1,06 (0,94 – 1,19) 

Colesterol HDL  0,99 (0,96 – 1,03)  0,99 (0,96 – 1,02)  1,05 (1 – 1,11)* 

Colesterol LDL  0,98 (0,94 – 1,03)  1,01 (0,97 – 1,04)  1 (0,94 – 1,07) 

Baixo colesterol HDL  1,37 (0,89 – 2,11)  0,85 (0,62 – 1,15)  1,03 (0,58 – 1,81) 

Índice TG/HDL-c  0,93 (0,83 – 1,04)  1,04 (0,96 – 1,12)  1,01 (0,87 – 1,16) 

       

Masculino       

Triglicerídeos  0,94 (0,81 – 1,1)  1,03 (0,93 – 1,15)  0,98 (0,81 – 1,19) 

Colesterol HDL  1,04 (0,98 – 1,1)  0,96 (0,92 – 1)*  1,09 (1,01 – 1,18)* 

Colesterol LDL  0,99 (0,92 – 1,07)  1 (0,95 – 1,05)  1,01 (0.92 – 1,11) 

Baixo colesterol HDL  1,36 (0,66 – 2,84)  0,86 (0,51 – 1,43)  1,01 (0,39 – 2,6) 

Índice TG/HDL-c  0,91 (0,76 – 1,09)  1,08 (0,95 – 1,22)  0,9 (0,72 – 1,13) 

       

Feminino       

Triglicerídeos  0,9 (0,8 – 1,01)  1,02 (0,94 – 1,1)  1,12 (0,97 -1,3) 

Colesterol HDL  0,96 (0,91 – 1,01)  1,01 (0,97 – 1,05)  1,03 (0,96 – 1,1) 

Colesterol LDL  0,97 (0,91 – 1,03)  1,02 (0,97 -1,06)  0,99 (0,92 – 1,07) 

Baixo colesterol HDL  1,4 (0,41 – 4,83)  1,54 (0,61 – 3,89)  0,08 (0,01 – 0,67)* 

Índice TG/HDL-c  0,94 (0,81 – 1,08)  1,01 (1,91 – 1,11)  1,09 (0,91 – 1,31) 

*p-valor < 0,05 

† Ajuste para sexo e idade. 
‡Ajuste para idade. 

 

As análises estratificadas por gênero reproduziu apenas a associação positiva da ancestralidade 

ameríndia com HDL-c em homens e revelou uma associação negativa com a ancestralidade ameríndia 

nesse mesmo grupo. Entre as mulheres as associações negativas de TG e HDL com negros e mulatos, 

respectivamente, observadas na análise global, foi mantida e revelou uma forte associação negativa da 

ancestralidade ameríndia com baixo HDL-c para elas somente. As Tabelas 28 e 29 apresentam os 

resultados de todas as associações realizados globalmente e para homens e mulheres. 

Esses resultados são o início de uma investigação no que diz respeito à ancestralidade genética e 

necessitam de análises e dados adicionais para serem consolidados, como por exemplo, maior número de 

indivíduos e levar em consideração outros possíveis confundidores da associação. 
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7. Conclusão 
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 Diferenças étnicas em fatores de risco cardiometabólicos têm sido extensivamente reportados na 

literatura científica.  Ao longo desse projeto, nós mostramos que as diferenças étnicas foram evidentes na 

prevalência de pressão arterial, hipercolesterolemia e AVC na amostra da população urbana brasileira. 

Nós também evidenciamos diferentes comportamentos para TG, HDL-c e índice TG/HDL-c entre as etnias. 

Isso pode refletir maior susceptibilidade de grupos particulares para DCV. Essas associações são 

fortemente dependentes de confundidores socioeconômicos, mas variações existem na força e direção de 

cada padrão. No entanto, observamos que o efeito de etnia persiste mesmo após todas as correções.  

 O uso de uma variável menos influenciada por fatores sociais e econômicos para estudos étnicos, 

como é o caso da ancestralidade genética, contribui para avaliar como se dá essa associação de fatores 

de risco para doenças que comumente são associados com etnia auto-declarada, assim como contribui 

para o melhor entendimento dos determinantes dessas associações. Entender porque essa 

heterogeneidade existe pode prover importantes pistas sobre as razões para uma importante parte das 

disparidades étnicas em doenças cardiovasculares. 

  



 

78 

  

 

 

 

 

 

 

 

8. Anexos  
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Frequência alélica e estatística para os Marcadores Informativos de Ancestralidade 

SNP Crom A1 A2 Gene 
  

Frequência de alelo de referência 
(A1) 

  Delta 
  LSBL(Fst) LSBL(In) 

  

Population 

 
EUR AFR NAM 

 
EUR/AFR EUR/NAM AFR/NAM 

  rs10493066 1 T C SFPQ 

 

0.0336 0.6368 0.76 
 

0.6032 0.7264 0.1232 
 

0.470658100446 0.275118778 
 

EUR 

rs11804831 1 C T UBE2J2 

 

0.1621 0.91791 0.95 
 

0.75581 0.7879 0.03209 
 

0.599721171153 0.345185799012 
 

EUR 

rs12119556 1 A G LOC728716 

 

0.1166 0.0177 0.81 
 

0.0989 0.6934 0.7923 
 

0.545658221997 0.318126759199 
 

NAM 

rs12135987 1 A G PRDM16 

 

0.2806 0.1309 0.94 
 

0.1497 0.6594 0.8091 
 

0.540358508732 0.312003410024 
 

NAM 

rs3827730 1 C T FAF1 

 

0.3406 0.06471 0.95 
 

0.27589 0.6094 0.88529 
 

0.535883834963 0.320385167444 
 

NAM 

rs4844413 1 T C PLXNA2 

 

0.1344 0.1735 0.95 
 

0.0391 0.8156 0.7765 
 

0.639666257869 0.373533777466 
 

NAM 

rs6429644 1 C T SLC6A9 

 

0.08135 0.8817 0.03 
 

0.80035 0.05135 0.8517 
 

0.679995351942 0.401643238325 
 

AFR 

rs726570 1 T C - 

 

0.2708 0.1162 0.94 
 

0.1546 0.6692 0.8238 
 

0.555580890068 0.32205126581 
 

NAM 

rs955613 1 T C - 

 

0.2787 0.08824 0.94 
 

0.19046 0.6613 0.85176 
 

0.562411882426 0.329102091046 
 

NAM 

rs10173381 2 G A EXOC6B 

 

0.1996 0.93385 0.01 
 

0.73425 0.1896 0.92385 
 

0.654651631298 0.398359128523 
 

AFR 

rs10179812 2 G T CCDC141 

 

0.08893 0.02353 0.77 
 

0.0654 0.68107 0.74647 
 

0.517577397966 0.29954984046 
 

NAM 

rs10202644 2 T C FAM178B 

 

0.1838 0.06765 0.91 
 

0.11615 0.7262 0.84235 
 

0.605635997867 0.350461257445 
 

NAM 

rs10205952 2 G T DPP10 

 

0.2004 0.07988 0.92 
 

0.12052 0.7196 0.84012 
 

0.600553928123 0.347520871987 
 

NAM 

rs10497191 2 T C ACVR1 

 

0.1304 0.91029 0.04 
 

0.77989 0.0904 0.87029 
 

0.67115269054 0.395537243993 
 

AFR 

rs11096686 2 C T - 

 

0.1126 0.775 0.86 
 

0.6624 0.7474 0.085 
 

0.49565388315 0.276254225883 
 

EUR 

rs11123869 2 A G ZAP70 

 

0.2451 0.04118 0.95 
 

0.20392 0.7049 0.90882 
 

0.628902145124 0.378981398272 
 

NAM 

rs12470024 2 A G WIPF1 

 

0.2233 0.03088 0.98 
 

0.19242 0.7567 0.94912 
 

0.707389648193 0.443284307206 
 

NAM 

rs12471054 2 T C MIR2467;HDAC4 

 

0.05138 0.05 0.81 
 

0.00138 0.75862 0.76 
 

0.58795848136 0.34002922616 
 

NAM 

rs12714093 2 A G - 

 

0.4048 0.02515 0.98 
 

0.37965 0.5752 0.95485 
 

0.543302082906 0.345893847061 
 

NAM 

rs1466020 2 G A TMEM131;ZAP70 

 

0.2312 0.03392 0.94 
 

0.19728 0.7088 0.90608 
 

0.627245229934 0.376517604476 
 

NAM 

rs17044697 2 C T DPP10 

 

0.1957 0.09265 0.93 
 

0.10305 0.7343 0.83735 
 

0.613925885807 0.356003585552 
 

NAM 

rs1991600 2 T C WIPF1 

 

0.251 0.1265 0.98 
 

0.1245 0.729 0.8535 
 

0.636455198263 0.385622494425 
 

NAM 

rs2084713 2 A G VWA3B 

 

0.3083 0.01324 0.96 
 

0.29506 0.6517 0.94676 
 

0.596669582442 0.370305205074 
 

NAM 

rs2176046 2 A G HDAC4 

 

0.05731 0.02647 0.81 
 

0.03084 0.75269 0.78353 
 

0.600779678542 0.351952973138 
 

NAM 

rs2280355 2 A G FER1L5;LMAN2L 

 

0.1976 0.03392 0.92 
 

0.16368 0.7224 0.88608 
 

0.625277390114 0.370570469194 
 

NAM 

rs260690 2 C A EDAR 

 

0.0498 0.6513 0.94 
 

0.6015 0.8902 0.2887 
 

0.530840188587 0.318290841314 
 

EUR 

rs260714 2 T C EDAR 

 

0.1028 0.8038 0.94 
 

0.701 0.8372 0.1362 
 

0.578196808245 0.333529577849 
 

EUR 

rs2711302 2 G A PRKCE 

 

0.1304 0.03557 0.83 
 

0.09483 0.6996 0.79443 
 

0.551699986525 0.317280408121 
 

NAM 

rs3754675 2 C T NPAS2 

 

0.08696 0.02663 0.92 
 

0.06033 0.83304 0.89337 
 

0.738696518943 0.444009842645 
 

NAM 

rs4241135 2 G A DPP10 

 

0.1996 0.09412 0.92 
 

0.10548 0.7204 0.82588 
 

0.593260510146 0.341516259506 
 

NAM 
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rs4851839 2 A G VWA3B 

 

0.3182 0.06618 0.99 
 

0.25202 0.6718 0.92382 
 

0.626277135527 0.395527667106 
 

NAM 

rs4852013 2 A G MIR4440;HDAC4 

 

0.1647 0.04853 0.86 
 

0.11617 0.6953 0.81147 
 

0.556177400561 0.318728721313 
 

NAM 

rs721390 2 T G LRRTM4 

 

0.249 0.08555 0.95 
 

0.16345 0.701 0.86445 
 

0.605967021847 0.357837414479 
 

NAM 

rs10935323 3 G T COPB2 

 

0.2668 0.07206 0.95 
 

0.19474 0.6832 0.87794 
 

0.59678219551 0.354432875577 
 

NAM 

rs17008327 3 A G - 

 

0.04348 0.05294 0.89 
 

0.00946 0.84652 0.83706 
 

0.711125832359 0.421362773106 
 

NAM 

rs3870336 3 A G DAG1 

 

0.08696 0.1118 0.85 
 

0.02484 0.76304 0.7382 
 

0.564282606751 0.318574291059 
 

NAM 

rs4855697 3 G A FLJ22763 

 

0.3775 0.08824 0.97 
 

0.28926 0.5925 0.88176 
 

0.531161829178 0.322739087665 
 

NAM 

rs4955903 3 C T CACNA2D3 

 

0.3182 0.06912 0.94 
 

0.24908 0.6218 0.87088 
 

0.536711063229 0.317042158038 
 

NAM 

rs702032 3 T C MYLK 

 

0.06719 0.8426 0.67 
 

0.77541 0.60281 0.1726 
 

0.478062850656 0.272830008834 
 

EUR 

rs710493 3 G A - 

 

0.01779 0.8462 0.01 
 

0.82841 0.00779 0.8362 
 

0.706042451981 0.432090304644 
 

AFR 

rs7432238 3 G T SATB1 

 

0.07115 0.02059 0.8 
 

0.05056 0.72885 0.77941 
 

0.576636180059 0.337607966099 
 

NAM 

rs868767 3 G A - 

 

0.1056 0.02794 0.83 
 

0.07766 0.7244 0.80206 
 

0.579646852701 0.336502825193 
 

NAM 

rs9871910 3 G A FAM19A4 

 

0.1957 0.125 0.91 
 

0.0707 0.7143 0.785 
 

0.561844409225 0.318648707665 
 

NAM 

rs1876495 4 T C APBB2 

 

0.1865 0.02206 0.88 
 

0.16444 0.6935 0.85794 
 

0.576947300221 0.338983102165 
 

NAM 

rs2063393 4 C T - 

 

0.2826 0.1003 0.93 
 

0.1823 0.6474 0.8297 
 

0.537164912532 0.310552429197 
 

NAM 

rs2874414 4 G A - 

 

0.2092 0.1756 0.94 
 

0.0336 0.7308 0.7644 
 

0.568316514884 0.325886937262 
 

NAM 

rs4431170 4 G A 41334 

 

0.03162 0.07647 0.81 
 

0.04485 0.77838 0.73353 
 

0.57835994963 0.335380186413 
 

NAM 

rs4532240 4 T G - 

 

0.2292 0.03687 0.9 
 

0.19233 0.6708 0.86313 
 

0.562702826915 0.329366002929 
 

NAM 

rs4647693 4 C T CASP3 

 

0.2411 0.1879 0.95 
 

0.0532 0.7089 0.7621 
 

0.554721455202 0.320005013295 
 

NAM 

rs4698702 4 A C - 

 

0.1403 0.08133 0.94 
 

0.05897 0.7997 0.85867 
 

0.686248703752 0.403827956132 
 

NAM 

rs7660290 4 G T ADAMTS3 

 

0.1601 0.8912 0.88 
 

0.7311 0.7199 0.0112 
 

0.527349377548 0.294360599474 
 

EUR 

rs10079352 5 G A - 

 

0.4087 0.06471 0.98 
 

0.34399 0.5713 0.91529 
 

0.530087631911 0.331216023344 
 

NAM 

rs10454965 5 G A TENM2 

 

0.1028 0.02212 0.88 
 

0.08068 0.7772 0.85788 
 

0.659753139791 0.390370097012 
 

NAM 

rs10473594 5 C T CDH12 

 

0.1858 0.05 0.8878 
 

0.1358 0.702 0.8378 
 

0.577895979327 0.333918734476 
 

NAM 

rs12522914 5 T C PDZD2 

 

0.05929 0.05882 0.84 
 

0.00047 0.78071 0.78118 
 

0.616153245071 0.356028895401 
 

NAM 

rs13357733 5 A G CDH12 

 

0.1126 0.08382 0.88 
 

0.02878 0.7674 0.79618 
 

0.610665188927 0.348777652483 
 

NAM 

rs1366220 5 A G - 

 

0.3063 0.06471 0.93 
 

0.24159 0.6237 0.86529 
 

0.532091184896 0.312408824619 
 

NAM 

rs17053011 5 T G - 

 

0.126 0.01786 0.81 
 

0.10814 0.684 0.79214 
 

0.53631641529 0.312264482323 
 

NAM 

rs1895218 5 A C - 

 

0.2075 0.01622 0.89 
 

0.19128 0.6825 0.87378 
 

0.574235774139 0.340113997157 
 

NAM 

rs1948748 5 C T CDH12 

 

0.1265 0.09587 0.8878 
 

0.03063 0.7613 0.79193 
 

0.602321606916 0.342991332609 
 

NAM 

rs2042314 5 T C - 

 

0.1759 0.1559 0.93 
 

0.02 0.7541 0.7741 
 

0.589039630184 0.337009168677 
 

NAM 

rs28777 5 C A SLC45A2 

 

0.0241 0.7874 0.93 
 

0.7633 0.9059 0.1426 
 

0.69229042099 0.423229266222 
 

EUR 

rs4145160 5 A G GRIA1 

 

0.08103 0.1324 0.87 
 

0.05137 0.78897 0.7376 
 

0.580553137282 0.329556807023 
 

NAM 

rs4701170 5 A G - 

 

0.166 0.08088 0.88 
 

0.08512 0.714 0.79912 
 

0.566854090022 0.321911118724 
 

NAM 
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rs4868237 5 T C ATP6V0E1 

 

0.1126 0.01765 0.8 
 

0.09495 0.6874 0.78235 
 

0.536130258321 0.312253144715 
 

NAM 

rs7728435 5 C T SLIT3 

 

0.3992 0.06765 0.97 
 

0.33155 0.5708 0.90235 
 

0.519521792577 0.318833820939 
 

NAM 

rs10484813 6 G A PARK2 

 

0.1512 0.05373 0.87 
 

0.09747 0.7188 0.81627 
 

0.58063760015 0.33315295819 
 

NAM 

rs10945764 6 A G PARK2 

 

0.3413 0.04167 0.94 
 

0.29963 0.5987 0.89833 
 

0.525768562576 0.315342932824 
 

NAM 

rs11153123 6 G A - 

 

0.2945 0.1074 0.94 
 

0.1871 0.6455 0.8326 
 

0.540598234465 0.314366810213 
 

NAM 

rs16888746 6 A G PARK2 

 

0.1344 0.04475 0.86 
 

0.08965 0.7256 0.81525 
 

0.586295663211 0.33760930323 
 

NAM 

rs1744173 6 A G SYNJ2 

 

0.125 0.02206 0.91 
 

0.10294 0.785 0.88794 
 

0.685093355886 0.409079253405 
 

NAM 

rs350289 6 A G SYNJ2 

 

0.1126 0.02794 0.91 
 

0.08466 0.7974 0.88206 
 

0.694891599707 0.413618691317 
 

NAM 

rs3823159 6 G A PDE7B 

 

0.004016 0.8363 0.6 
 

0.832284 0.595984 0.2363 
 

0.531553203417 0.33602043037 
 

EUR 

rs4143683 6 C T TIAM2 

 

0.2431 0.1015 0.93 
 

0.1416 0.6869 0.8285 
 

0.569175745576 0.328793597825 
 

NAM 

rs4896046 6 T C LINC01010 

 

0.2369 0.04599 0.93 
 

0.19091 0.6931 0.88401 
 

0.600522908681 0.355398008037 
 

NAM 

rs6570644 6 G A UTRN 

 

0.256 0.93529 0.96 
 

0.67929 0.704 0.02471 
 

0.497877705115 0.285074561084 
 

EUR 

rs7753890 6 C T PDE7B 

 

0.01581 0.8471 0.02 
 

0.83129 0.00419 0.8271 
 

0.700211933494 0.425267059092 
 

AFR 

rs12701660 7 T C VPS41 

 

0.3281 0.2132 0.98 
 

0.1149 0.6519 0.7668 
 

0.531802943439 0.318663108369 
 

NAM 

rs1550392 7 T C - 

 

0.2004 0.06618 0.89 
 

0.13422 0.6896 0.82382 
 

0.560233015805 0.321066804603 
 

NAM 

rs17166119 7 G A - 

 

0.253 0.09292 0.91837 
 

0.16008 0.66537 0.82545 
 

0.546390393788 0.31409641844 
 

NAM 

rs2040502 7 C T GRM8 

 

0.2925 0.1529 0.96 
 

0.1396 0.6675 0.8071 
 

0.553786706476 0.324716754518 
 

NAM 

rs2471552 7 C T - 

 

0.2095 0.08971 0.93 
 

0.11979 0.7205 0.84029 
 

0.603793452723 0.350337959898 
 

NAM 

rs731257 7 A G SCIN 

 

0.1087 0.025 0.91 
 

0.0837 0.8013 0.885 
 

0.700389140927 0.418027054323 
 

NAM 

rs978874 7 C T GRM8 

 

0.2866 0.1544 0.96 
 

0.1322 0.6734 0.8056 
 

0.557503287313 0.326765208924 
 

NAM 

rs11776114 8 A G - 

 

0.3142 0.04265 0.95 
 

0.27155 0.6358 0.90735 
 

0.566072963656 0.341718333558 
 

NAM 

rs17072176 8 G T - 

 

0.1502 0.01946 0.84 
 

0.13074 0.6898 0.82054 
 

0.55383926513 0.32312884763 
 

NAM 

rs17807624 8 T C - 

 

0.2945 0.1431 0.97 
 

0.1514 0.6755 0.8269 
 

0.574860901011 0.342178932924 
 

NAM 

rs400404 8 G T - 

 

0.2632 0.1627 0.98 
 

0.1005 0.7168 0.8173 
 

0.606450309468 0.365163966995 
 

NAM 

rs4870958 8 G A - 

 

0.1706 0.08676 0.89 
 

0.08384 0.7194 0.80324 
 

0.574657019235 0.326900965033 
 

NAM 

rs4875427 8 G A CSMD1 

 

0.2905 0.1195 0.94 
 

0.171 0.6495 0.8205 
 

0.538138966313 0.311746954438 
 

NAM 

rs6993205 8 G A - 

 

0.496 0.95441 1,000 
 

0.45841 0.504 0.04559 
 

0.489481378667 0.332132442853 
 

NAM 

rs7018273 8 G A PAG1 

 

0.01186 0.7876 1,000 
 

0.77574 0.98814 0.2124 
 

0.635321439508 0.394940295599 
 

AFR 

rs896680 8 T C - 

 

0.1687 0.1701 0.91 
 

0.00140 0.7413 0.7399 
 

0.551967080253 0.311255742105 
 

NAM 

rs10812316 9 C T - 

 

0.05534 0.7198 0.78 
 

0.66446 0.72466 0.0602 
 

0.499977706615 0.285392255783 
 

EUR 

rs10962599 9 C T LOC648570;BNC2 

 

0.2411 0.95525 0.93 
 

0.71415 0.6889 0.0252 
 

0.508204929854 0.290077323528 
 

EUR 

rs1412512 9 C T 
PPP1R26-

AS1;PPP1R26 
 

0.2016 0.2441 0.95 
 

0.0425 0.7484 0.7059 
 

0.544236767998 0.313397194061 
 

NAM 

rs4135211 9 C A TXN 

 

0.05929 0.005837 0.77 
 

0.053453 0.71071 0.764163 
 

0.556218235881 0.331746474272 
 

NAM 
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rs4877068 9 A G - 

 

0.09881 0.0531 0.83 
 

0.04571 0.73119 0.7769 
 

0.570927933501 0.326123187364 
 

NAM 

rs4979274 9 A C - 

 

0.1206 0.02529 0.82 
 

0.09531 0.6994 0.79471 
 

0.552180478378 0.319964439635 
 

NAM 

rs10821745 10 G T ANK3 

 

0.06126 0.08676 0.85 
 

0.0255 0.78874 0.76324 
 

0.604775498943 0.346875761755 
 

NAM 

rs10994397 10 T C ANK3 

 

0.08103 0.08407 0.86 
 

0.00304 0.77897 0.77593 
 

0.606418931159 0.346536316825 
 

NAM 

rs12220128 10 C A - 

 

0.1265 0.08824 0.85 
 

0.03826 0.7235 0.76176 
 

0.55121163233 0.310209824071 
 

NAM 

rs1419138 10 C T - 

 

0.04941 0.8324 0.77 
 

0.78299 0.72059 0.0624 
 

0.576201027948 0.333694338648 
 

EUR 

rs17130385 10 T G - 

 

0.0751 0.0295 0.84 
 

0.0456 0.7649 0.8105 
 

0.62356157292 0.364622057388 
 

NAM 

rs17143387 10 G T - 

 

0.1621 0.05735 0.86 
 

0.10475 0.6979 0.80265 
 

0.553949600074 0.315863622044 
 

NAM 

rs3998448 10 T C - 

 

0.3267 0.02811 0.93 
 

0.29859 0.6033 0.90189 
 

0.525873510268 0.315511462957 
 

NAM 

rs4746136 10 A G USP54 

 

0.1508 0.01961 0.87 
 

0.13119 0.7192 0.85039 
 

0.597177547794 0.351142319636 
 

NAM 

rs4880510 10 G T ADARB2 

 

0.09486 0.08676 0.84 
 

0.0081 0.74514 0.75324 
 

0.563915656886 0.318704522264 
 

NAM 

rs4880511 10 A C ADARB2 

 

0.09486 0.02941 0.84 
 

0.06545 0.74514 0.81059 
 

0.60383906073 0.351574005368 
 

NAM 

rs4918842 10 C T HABP2 

 

0.1364 0.08382 0.87 
 

0.05258 0.7336 0.78618 
 

0.575268603214 0.326037621256 
 

NAM 

rs4948418 10 T C ANK3 

 

0.08135 0.01367 0.85 
 

0.06768 0.76865 0.83633 
 

0.640504417707 0.380393898782 
 

NAM 

rs6482103 10 C A PLXDC2 

 

0.09091 0.08971 0.89 
 

0.00120 0.79909 0.80029 
 

0.639750548089 0.368068239533 
 

NAM 

rs6585227 10 T C - 

 

0.08893 0.2257 0.94 
 

0.13677 0.85107 0.7143 
 

0.607139631171 0.35496297324 
 

NAM 

rs734241 10 A G - 

 

0.08333 0.05 0.93 
 

0.03333 0.84667 0.88 
 

0.743611937638 0.443720462719 
 

NAM 

rs7902158 10 G A NRG3 

 

0.2075 0.90294 0.92 
 

0.69544 0.7125 0.0170 
 

0.502376024653 0.281142063622 
 

EUR 

rs7917775 10 C A - 

 

0.06944 0.08382 0.83 
 

0.01438 0.76056 0.74618 
 

0.572290458178 0.325582414881 
 

NAM 

rs7919248 10 G T - 

 

0.08893 0.075 0.93 
 

0.01393 0.84107 0.855 
 

0.719025454601 0.424460592375 
 

NAM 

rs7923994 10 G A - 

 

0.1719 0.3735 0.99 
 

0.2016 0.8181 0.6165 
 

0.53700557248 0.331799712436 
 

NAM 

rs853577 10 A G CASC2 

 

0.0415 0.7035 0.77 
 

0.662 0.7285 0.0665 
 

0.506643406626 0.293217966416 
 

EUR 

rs912069 10 C T - 

 

0.2391 0.2507 0.96 
 

0.0116 0.7209 0.7093 
 

0.533722862876 0.309684860744 
 

NAM 

rs1535 11 G A FADS2 

 

0.3142 0.1147 0.96 
 

0.1995 0.6458 0.8453 
 

0.555220414235 0.328842847922 
 

NAM 

rs1561937 11 G A - 

 

0.06746 0.8426 1,000 
 

0.77514 0.93254 0.1574 
 

0.649422810813 0.393497005876 
 

AFR 

rs1638566 11 G T 
CLCF1;LOC100130987; 

POLD4 
 

0.06522 0.8264 0.73 
 

0.76118 0.66478 0.0964 
 

0.517048845374 0.294510607926 
 

EUR 

rs1638567 11 C T 
CLCF1;LOC100130987; 

POLD4 
 

0.06522 0.8274 0.73 
 

0.76218 0.66478 0.0974 
 

0.517603973732 0.294878922822 
 

EUR 

rs16921059 11 C T AMOTL1 

 

0.1957 0.1441 0.96 
 

0.0516 0.7643 0.8159 
 

0.633466900816 0.372511831727 
 

NAM 

rs174546 11 T C 
TMEM258;MIR611; 

FADS1;FEN1 
 

0.3083 0.03382 0.96 
 

0.27448 0.6517 0.92618 
 

0.591335694171 0.362165457304 
 

NAM 

rs174570 11 T C FADS2 

 

0.123 0.01618 0.92 
 

0.10682 0.797 0.90382 
 

0.706279574898 0.425992606241 
 

NAM 

rs2241667 11 G T AMOTL1 

 

0.1957 0.07206 0.96 
 

0.12364 0.7643 0.88794 
 

0.677479048288 0.40598453749 
 

NAM 

rs2403512 11 C T GALNT18 

 

0.1779 0.03382 0.92 
 

0.14408 0.7421 0.88618 
 

0.644103056057 0.381943636523 
 

NAM 
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rs2619206 11 A G - 

 

0.1235 0.06716 0.93 
 

0.05634 0.8065 0.86284 
 

0.693803396378 0.408260258092 
 

NAM 

rs3736508 11 T C PHF21A 

 

0.02191 0.007812 0.81 
 

0.014098 0.78809 0.802188 
 

0.650674426347 0.395943750979 
 

NAM 

rs4309121 11 C T AMOTL1 

 

0.1581 0.01176 0.97 
 

0.14634 0.8119 0.95824 
 

0.759909675479 0.47625520493 
 

NAM 

rs4963452 11 C T - 

 

0.1295 0.1324 0.92 
 

0.00289 0.7905 0.7876 
 

0.624214177709 0.358368609538 
 

NAM 

rs599190 11 A G - 

 

0.1917 0.03687 0.94 
 

0.15483 0.7483 0.90313 
 

0.663355433186 0.397490095851 
 

NAM 

rs674499 11 A G KDM2A 

 

0.07645 0.8259 0.73 
 

0.74945 0.65355 0.0959 
 

0.498762034256 0.281583427282 
 

EUR 

rs10878834 12 C T - 

 

0.08103 0.1971 0.91 
 

0.11607 0.82897 0.7129 
 

0.586619374186 0.337353767786 
 

NAM 

rs11521 12 T C C12orf44 

 

0.1957 0.08824 0.89 
 

0.10746 0.6943 0.80176 
 

0.552521739261 0.313670975446 
 

NAM 

rs11612312 12 C T ACVR1B 

 

0.2036 0.04102 0.92 
 

0.16258 0.7164 0.87898 
 

0.616708313634 0.36380232502 
 

NAM 

rs1397560 12 A C - 

 

0.1567 0.1941 0.93 
 

0.0374 0.7733 0.7359 
 

0.57506189713 0.328412914077 
 

NAM 

rs2051827 12 A G - 

 

0.05138 0.04706 0.84 
 

0.00432 0.78862 0.79294 
 

0.633062264714 0.369055089797 
 

NAM 

rs2052386 12 A G - 

 

0.09486 0.1 0.91 
 

0.00514 0.81514 0.81 
 

0.660279710768 0.382147799059 
 

NAM 

rs2216437 12 G A - 

 

0.083 0.1971 0.91 
 

0.1141 0.827 0.7129 
 

0.585530899937 0.336465789416 
 

NAM 

rs3851621 12 C T - 

 

0.06126 0.02794 0.75 
 

0.03332 0.68874 0.72206 
 

0.516892314098 0.299440615874 
 

NAM 

rs1000973 13 A G PIBF1 

 

0.2569 0.1191 0.93 
 

0.1378 0.6731 0.8109 
 

0.548756576721 0.315285336436 
 

NAM 

rs17359176 13 A G - 

 

0.082 0.01039 0.81 
 

0.07161 0.728 0.79961 
 

0.583916282034 0.345427411395 
 

NAM 

rs2166624 13 A G - 

 

0.3794 0.03696 0.98 
 

0.34244 0.6006 0.94304 
 

0.562979852418 0.355262159983 
 

NAM 

rs566996 13 T C - 

 

0.2391 0.04412 0.89 
 

0.19498 0.6509 0.84588 
 

0.535647716421 0.310687641764 
 

NAM 

rs9563982 13 G A - 

 

0.1554 0.0374 0.84 
 

0.118 0.6846 0.8026 
 

0.541360789995 0.310989699001 
 

NAM 

rs11844034 14 G A NPAS3 

 

0.3241 0.1696 0.98 
 

0.1545 0.6559 0.8104 
 

0.556863607355 0.335598126273 
 

NAM 

rs17119138 14 G A LINC00648 

 

0.253 0.07647 0.94 
 

0.17653 0.687 0.86353 
 

0.589748169923 0.346505241686 
 

NAM 

rs17126825 14 A G - 

 

0.1107 0.03971 0.82 
 

0.07099 0.7093 0.78029 
 

0.554247606008 0.317862671015 
 

NAM 

rs1958099 14 G T MDGA2 

 

0.1601 0.06342 0.89 
 

0.09668 0.7299 0.82658 
 

0.597637629915 0.343629479223 
 

NAM 

rs7142344 14 T C NRXN3 

 

0.09325 0.91298 0.02 
 

0.81973 0.07325 0.89298 
 

0.723941798682 0.435430358297 
 

AFR 

rs810087 14 A G PRKCH 

 

0.127 0.95 0.7653 
 

0.823 0.6383 0.1847 
 

0.511860321374 0.293832823822 
 

EUR 

rs11161328 15 G A GABRB3 

 

0.2857 0.174 0.96 
 

0.1117 0.6743 0.786 
 

0.547681739334 0.31987729897 
 

NAM 

rs11631047 15 T C CA12 

 

0.2154 0.075 0.88 
 

0.1404 0.6646 0.805 
 

0.527692553974 0.299753588666 
 

NAM 

rs11637235 15 C T DUT 

 

0.2273 0.96176 0.98 
 

0.73446 0.7527 0.01824 
 

0.574241461215 0.339504112274 
 

EUR 

rs12594483 15 A G CDAN1;STARD9 

 

0.07708 0.94355 0.16 
 

0.86647 0.08292 0.78355 
 

0.677622036857 0.399809493731 
 

AFR 

rs12594750 15 C T - 

 

0.1166 0.08728 0.86 
 

0.02932 0.7434 0.77272 
 

0.574679578286 0.325170964096 
 

NAM 

rs12917189 15 C T CDAN1 

 

0.2174 0.94531 0.03 
 

0.72791 0.1874 0.91531 
 

0.650785383814 0.393180408858 
 

AFR 

rs1448484 15 G A OCA2 

 

0.005917 0.8235 1,000 
 

0.817583 0.994083 0.1765 
 

0.692732916523 0.434894711444 
 

AFR 

rs16951105 15 G A MAP2K5 

 

0.2451 0.05588 0.93 
 

0.18922 0.6849 0.87412 
 

0.58907359959 0.346794151966 
 

NAM 

rs2122497 15 T C MEIS2 

 

0.2242 0.06324 0.92 
 

0.16096 0.6958 0.85676 
 

0.588015592514 0.34264603196 
 

NAM 
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rs3884558 15 A G - 

 

0.09486 0.226 0.92 
 

0.13114 0.82514 0.694 
 

0.570606096848 0.328168077242 
 

NAM 

rs6494489 15 T C RBPMS2 

 

0.3287 0.1519 0.97 
 

0.1768 0.6413 0.8181 
 

0.54406534706 0.323689648689 
 

NAM 

rs8030587 15 A G STARD9 

 

0.1937 0.94853 0.03 
 

0.75483 0.1637 0.91853 
 

0.679089602163 0.411363975629 
 

AFR 

rs974828 15 T C RORA 

 

0.083 0.91765 0.03 
 

0.83465 0.053 0.88765 
 

0.736777592995 0.441612524242 
 

AFR 

rs4141505 16 A G - 

 

0.06126 0.09853 0.85 
 

0.03727 0.78874 0.75147 
 

0.594265942648 0.339902339583 
 

NAM 

rs4889490 16 T G - 

 

0.4071 0.03113 0.96 
 

0.37597 0.5529 0.92887 
 

0.504823478356 0.311771342039 
 

NAM 

rs1049620 17 T C PHB 

 

0.164 0.1553 0.91 
 

0.00870 0.746 0.7547 
 

0.565725208218 0.31989671364 
 

NAM 

rs1107704 17 G A CD300LB 

 

0.09684 0.91176 0.07 
 

0.81492 0.02684 0.84176 
 

0.685292019897 0.400300234288 
 

AFR 

rs2052074 17 G A BCAS3 

 

0.1581 0.92206 0.03 
 

0.76396 0.1281 0.89206 
 

0.6684329102 0.398205113236 
 

AFR 

rs4789659 17 G A - 

 

0.129 0.941 0.06 
 

0.812 0.069 0.881 
 

0.712421382662 0.423403707954 
 

AFR 

rs9916327 17 A G LOC339166 

 

0.1621 0.04559 0.89 
 

0.11651 0.7279 0.84441 
 

0.605406197429 0.35144767876 
 

NAM 

rs12104228 19 C T ARHGEF1 

 

0.005929 0.7868 1,000 
 

0.780871 0.994071 0.2132 
 

0.641345493307 0.401686216961 
 

AFR 

rs2074928 19 T C CLC 

 

0.03755 0.005837 0.79 
 

0.031713 0.75245 0.784163 
 

0.606672608401 0.365923193201 
 

NAM 

rs2313048 19 G A - 

 

0.1719 0.03088 0.88 
 

0.14102 0.7081 0.84912 
 

0.587484666691 0.342959536628 
 

NAM 

rs717225 19 G A ARHGEF1;CD79A 

 

0.005929 0.8162 1,000 
 

0.810271 0.994071 0.1838 
 

0.682245321706 0.428039820748 
 

AFR 

rs7252511 19 T C TMPRSS9 

 

0.1897 0.05294 0.9 
 

0.13676 0.7103 0.84706 
 

0.591929506217 0.343264212187 
 

NAM 

rs1555133 20 A G C20orf112 

 

0.2826 0.1309 0.94 
 

0.1517 0.6574 0.8091 
 

0.538788150825 0.311104231612 
 

NAM 

rs4811693 20 T C FAM210B;AURKA 

 

0.06324 0.09265 0.82 
 

0.02941 0.75676 0.72735 
 

0.55534892975 0.31526377127 
 

NAM 

rs6026036 20 A G - 

 

0.3142 0.08088 0.94898 
 

0.23332 0.63478 0.8681 
 

0.550673642692 0.326162237729 
 

NAM 

rs1626109 21 T C - 

 

0.04382 0.8544 0.01 
 

0.81058 0.03382 0.8444 
 

0.689682480807 0.416526112127 
 

AFR 

rs2248656 21 G A TIAM1 

 

0.166 0.02794 0.84 
 

0.13806 0.674 0.81206 
 

0.535510641997 0.309743561403 
 

NAM 

rs2269160 21 T G PDE9A 

 

0.4306 0.08676 0.98 
 

0.34384 0.5494 0.89324 
 

0.505184047306 0.313756384669 
 

NAM 

rs2823850 21 T C LINC00478 

 

0.004 0.8289 0.01 
 

0.8249 0.006 0.8189 
 

0.693588085973 0.429949819902 
 

AFR 

rs2837371 21 A C DSCAM 

 

0.1225 0.08676 0.93 
 

0.03574 0.8075 0.84324 
 

0.680851611049 0.397998787138 
 

NAM 

rs2838665 21 A G - 

 

0.2837 0.1298 0.95 
 

0.1539 0.6663 0.8202 
 

0.555269166062 0.323705494822 
 

NAM 

rs717177 21 C T - 

 

0.2668 0.1353 0.96 
 

0.1315 0.6932 0.8247 
 

0.583017191592 0.343001700454 
 

NAM 

rs13054099 22 C T 
ST13;MIR4766; 

SLC25A17 
 

0.2826 0.02756 0.93 
 

0.25504 0.6474 0.90244 
 

0.565365581715 0.338780602006 
 

NAM 

rs2024566 22 G A ZC3H7B 

 

0.3532 0.1029 0.97 
 

0.2503 0.6168 0.8671 
 

0.545863836687 0.329402284828 
 

NAM 

rs3927 22 C T ZC3H7B 

 

0.2787 0.05 0.97 
 

0.2287 0.6913 0.92 
 

0.6304663923 0.386643044087 
 

NAM 

 Genoma de referência: hg19 
AFR – Africano 
EUR – Europeu 
NAM – Nativo-americano 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 
 

Apresentação do estudo: 

 

O Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto – ELSA Brasil – é uma pesquisa sobre doenças 

crônicas que acometem a população adulta, principalmente as doenças cardiovasculares e o 

diabetes. É um estudo pioneiro no Brasil por ser realizado em várias cidades e por 

acompanhar as pessoas estudadas por um longo período de tempo. 

Graças a pesquisas semelhantes desenvolvidas em outros países, hoje se sabe, por 

exemplo, da importância de cuidados à pressão arterial e à dieta para a prevenção dessas 

doenças. 

 

 

Objetivos do estudo: 

 

O ELSA Brasil investigará fatores que podem levar ao desenvolvimento dessas doenças, ou 

ao seu agravamento, visando sugerir medidas mais eficazes de prevenção ou tratamento. 

Os fatores investigados incluem aspectos relacionados aos hábitos de vida, família, 

trabalho, lazer e saúde em geral, inclusive fatores genéticos. 

 

 

Instituições envolvidas no estudo: 

 

O ELSA Brasil envolverá 15.000 funcionários de instituições públicas de ensino e pesquisa 

localizadas em seis estados brasileiros (BA, ES, MG, RJ, RS e SP)1. É coordenado por 

representantes de cada Centro de Investigação, do Ministério da Saúde e do Ministério da 

Ciência e Tecnologia, tendo sido aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa dos seis 

centros. Em São Paulo, o estudo está sob a responsabilidade da Universidade de São Paulo, 

sob a coordenação do Hospital Universitário da USP. 

 

Participação no estudo: 

 

O/A Sr./a é convidado/a a participar do ELSA Brasil, que envolve o acompanhamento dos 

participantes por pelo menos sete anos, com a realização de entrevistas, de exames e 

medidas que ocorrerão em várias etapas. 

 

 

 

 
 

1 Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
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Inicialmente, o/a Sr./a fará a primeira parte da entrevista preferencialmente em sua 

unidade de trabalho e será agendado/a para comparecer ao Centro de Investigação ELSA 

(CI-SP), situado no Hospital Universitário - 4º andar, Av. Lineu Prestes 2565, Cidade 

Universitária, em dois momentos: o primeiro com duração de cerca de cinco a seis horas 

pela manhã, e o segundo à tarde, com duração prevista de uma hora. No CI-SP, o/a Sr/a. 

fará a segunda parte da entrevista, realizará algumas medidas (peso, altura, circunferência 

de cintura, quadril e pescoço, pressão arterial), exame de urina de 12 horas noturnas, 

ultrassom do abdome e carótidas, ecocardiograma, eletrocardiograma, fotografia do fundo 

de olho e exames especializados de fisiologia cardiovascular (Variabilidade da Freqüência 

Cardíaca e Velocidade da Onda do Pulso). Realizará também exames de sangue2, para os 

quais serão feitas duas coletas: a primeira quando chegar, em jejum de 12 horas, e a 

segunda, após duas horas da ingestão de uma bebida doce padrão (exceto os diabéticos 

que receberão um lanche específico em substituição). O total de sangue coletado será 

aproximadamente de 65 ml, e não traz inconveniências para adultos. Apenas um leve 

desconforto pode ocorrer associado à picada da agulha. Algumas vezes pode haver 

sensação momentânea de tontura ou pequena reação local, mas esses efeitos são 

passageiros e não oferecem riscos. A maioria desses exames já faz parte da rotina médica e 

nenhum deles emite radiação. 

 

Caso necessário, será solicitada sua liberação para participar da pesquisa em horário de 

trabalho. 

 

A coleta de sangue segue rotinas padronizadas e será realizada, assim como os demais 

procedimentos, por pessoal capacitado e treinado para este fim, supervisionados por 

profissional qualificado que poderá orientá-lo/a no caso de dúvida, ou alguma outra 

eventualidade. 

 

Após esta primeira etapa do estudo, o/a Sr/a. será periodicamente contatado/a por 

telefone, correspondência ou e-mail para acompanhar as modificações no seu estado de 

saúde e para obtenção de informações adicionais. Estão previstas novas visitas ao CI-SP a 

cada três anos. Por isso, é muito importante informar seu novo endereço e telefone em caso 

de mudança. 

 

Para poder monitorar melhor sua situação de saúde, é essencial obter detalhes clínicos em 

registros de saúde. Assim, necessitamos obter informações da USP e de outras instituições 

do sistema de saúde, a respeito da ocorrência de hospitalizações, licenças médicas, eventos 

de saúde, aposentadoria, ou afastamento de qualquer natureza. Para isso é imprescindível 

que nos autorize por escrito o acesso às mesmas ao final deste documento. Infelizmente, 

sem essa autorização, não será possível sua participação no estudo, pois dela depende a 

confirmação de eventos clínicos. 

 

 
Armazenamento de material biológico: 

 

Serão armazenadas amostras de sangue, urina e ácido desoxirribonucléico (DNA) por um 

período de cinco anos, sem identificação nominal, de forma segura e em locais 

especialmente preparados para a conservação das mesmas. Assim como em outras 

pesquisas no país e no mundo, essas amostras são fundamentais para futuras análises que 

possam ampliar o conhecimento sobre as doenças em estudo, contribuindo para o avanço 

da ciência. 

Análises adicionais, de caráter genético ou não, que não foram incluídas nos objetivos 

definidos no protocolo original da pesquisa, somente serão realizadas mediante a 
2 Hemograma completo, exames diagnósticos para diabetes (glicose e insulina em jejum e pós-ingestão 
e teste de tolerância à glicose), creatinina, dosagem de lipídios, hormônios associados ao diabetes ou à 
doença cardiovascular e provas de atividade inflamatória. 
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apresentação de projetos de pesquisa específicos, aprovados pelo Comitê Diretivo e pelos 

Comitês de Ética em Pesquisa de cada uma das instituições envolvidas, incluindo a 

assinatura de novos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 
Seus direitos como participante: 

 

Sua participação é inteiramente voluntária, sendo fundamental que ocorra em todas as 

etapas do estudo. Entretanto, se quiser, poderá deixar de responder a qualquer pergunta 

durante a entrevista, recusar-se a fazer qualquer exame, solicitar a substituição do/a 

entrevistador/a, ou deixar de participar da pesquisa a qualquer momento. 

 

Não será feito qualquer pagamento pela sua participação e todos os procedimentos 

realizados serão inteiramente gratuitos. Os participantes poderão ter acesso aos resultados 

das análises realizadas no estudo por meio de publicações científicas e do website oficial da 

pesquisa (www.elsa.org.br). 

 

Os exames e medidas realizados no estudo não têm por objetivo fazer o diagnóstico médico 

de qualquer doença. Entretanto, como eles podem contribuir para o/a Sr/a. conhecer 

melhor sua saúde, os resultados destes exames e medidas lhe serão entregues e o/a Sr/a. 

será orientado a procurar a Unidade Básica de Assistência a Saúde (UBAS) ou outro serviço 

de saúde de sua preferência, quando eles indicarem alguma alteração em relação aos 

padrões considerados normais. Se durante a sua permanência no CI-SP forem identificados 

problemas que requeiram atenção de urgência/emergência, o/a Sr/a. será atendido/a no 

próprio Hospital Universitário - USP. 

 

Todas as informações obtidas do/a Sr/a. serão confidenciais, identificadas por um número e 

sem menção ao seu nome. Elas serão utilizadas exclusivamente para fins de análise 

científica e serão guardadas com segurança - somente terão acesso a elas os pesquisadores 

envolvidos no projeto. Com a finalidade exclusiva de controle de qualidade, sua entrevista 

será gravada e poderá ser revista pela supervisão do projeto. A gravação será destruída 

posteriormente. Como nos demais aspectos do projeto, serão adotados procedimentos para 

garantir a confidencialidade das informações gravadas. Em nenhuma hipótese será 

permitido o acesso a informações individualizadas a qualquer pessoa, incluindo 

empregadores, superiores hierárquicos e seguradoras. 

 

Uma cópia deste Termo de Consentimento lhe será entregue. Se houver perguntas ou 

necessidade de mais informações sobre o estudo, ou qualquer intercorrência, o/a Sr/a. pode 

procurar os coordenadores do ELSA Brasil em São Paulo, Professor Paulo Andrade Lotufo ou 

Professora Isabela Benseñor, no Hospital Universitário – USP, Av. Lineu Prestes, 2565; 

telefone (11) 3091-9271. 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da USP pode ser contatado pelo 

seguinte telefone: (11) 3091-9457. 

 

Sua assinatura a seguir significa que o/a Sr/a. leu e compreendeu todas as informações e 

concorda em participar da pesquisa ELSA Brasil. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Nome do participante _________________________________________________________ 
Documento de Identidade _ ___________________________________________________ 
Data de nascimento __________________________________________________________ 
Endereço ___________________________________________________________________ 
Telefone para contato _________________________________________________________ 

 
 
Declaro que compreendi as informações apresentadas neste documento e dei meu consentimento para 
participação no estudo. 
 
Autorizo os pesquisadores do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto – ELSA Brasil, a obter 

informações sobre a ocorrência de hospitalizações, licenças médicas, eventos de saúde, 
aposentadoria, ou afastamento de qualquer natureza em registros de saúde junto ao Hospital 
Universitário - USP e a outras instituições de saúde públicas ou privadas, conforme indicar a situação 
específica. 
No caso de hospitalização, autorizo, adicionalmente, que o/a representante do ELSA, devidamente 
credenciado/a, copie dados constantes na papeleta de internação, bem como resultados de exames 
realizados durante minha internação. 

 
As informações obtidas somente poderão ser utilizadas para fins estatísticos e deverão ser mantidas 
sob proteção, codificadas e sem minha identificação nominal. 
 

 
Assinatura do Participante______________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

                                            

          

                                                     

_______________________________                                     ___________________________ 

Coordenador ou vice coordenador                                                               RG 
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Declaro concordar que amostras de sangue sejam armazenadas para análises futuras sobre as 
doenças crônicas em estudo. 
 

 

                 □     Sim                                □    Não 

 

 

Assinatura do Participante______________________________________________________ 
 
 
Local ____________________________________________ Data ______ /______ /_______ 
 
 
 

Nome do/a entrevistador/a:_ ___________________________________________________ 
 
Código do/a entrevistador/a no CI-SP ____________________________________________ 
 
Assinatura do entrevistador_____________________________________________________ 
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