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RESUMO 

 

Tavares LC. Avaliação do impacto da inclusão de polimorfismos nos genes ABCB1 e 

CYP4F2 em algoritmo farmacogenético para dosagem personalizada do anticoagulante 

varfarina [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2019. 

 

O anticoagulante oral cumarínico varfarina é vastamente utilizado para o tratamento e 

prevenção de eventos tromboembólicos, que configuram uma das principais causas de 

mortalidade mundial. Contudo, de acordo com fatores genéticos e ambientais, os cumarínicos 

apresentam grande variação em sua farmacocinética e farmacodinâmica, implicando em 

respostas variáveis entre os indivíduos. Para auxílio na tomada de decisão pelo corpo clínico 

na terapia com a varfarina, algoritmos farmacogenéticos estimadores de dose têm sido 

extensivamente estudados e desenvolvidos, com o intuito de estabelecer terapias 

personalizadas. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivos investigar a associação 

de polimorfismos nos genes ABCB1 e CYP4F2 com a variabilidade do requerimento de dose 

de varfarina, e, primariamente, avaliar o impacto da inclusão desses polimorfismos como 

covariáveis do algoritmo farmacogenético estimador de dosagem de varfarina previamente 

desenvolvido para a população brasileira por Santos et al. (2015). Neste estudo retrospectivo, 

foram utilizadas amostras de 965 pacientes registrados no Instituto do Coração (InCor) do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HC/FMUSP). As genotipagens dos polimorfismos ABCB1 c.3435C>T e CYP4F2 

c.1297G>A foram realizadas por meio da amplificação do DNA genômico através da reação 

em cadeia da polimerase seguida por análise de curva de dissociação (PCR-HRM) ou ensaio 

TaqMan®, respectivamente para cada variante. Para as análises estatísticas, utilizamos a 

abordagem de regressão linear múltipla, considerando a dose estável de varfarina como 

variável resposta e como covariáveis os polimorfismos de interesse nos genes ABCB1 e 

CYP4F2, bem como outros fatores genéticos, clínicos e demográficos. Nossos resultados 

sugerem que carreadores da variante ABCB1 c.3435C>T requerem doses médias de 

manutenção de varfarina inferiores quando comparados aos indivíduos com genótipo 

selvagem (redução de 2,5 e 4,3 mg/semana, respectivamente para carreadores dos genótipos 

CT e TT). Ainda, observamos uma grande variabilidade de dose de varfarina no subgrupo de 

pacientes autodeclarados não-brancos, de acordo com os genótipos ABCB1 (redução de 5,5 

e 10,2 mg/semana, respectivamente para carreadores dos genótipos CT e TT). Além disso, 

verificamos que ambos os polimorfismos ABCB1 c.3435C>T e CYP4F2 c.1297G>A 

contribuíram para a predição de dose de varfarina, quando associados a outros fatores 

genotípicos, demográficos e clínicos relevantes, sendo estatisticamente significativos, 

aumentando o coeficiente de determinação do algoritmo em 2,6% e explicando um adicional 

de 3,6% da variabilidade interindividual de dosagem. Em conclusão, demonstramos que as 

genotipagens das variantes ABCB1 c.3435C>T e CYP4F2 c.1297G>A podem ser relevantes 

para acurar a terapêutica com varfarina na população brasileira. 

 

Descritores: Varfarina/administração & dosagem; Farmacogenética; Algoritmos; 

Polimorfismo genético; Membro 1 da subfamília B de cassetes de ligação de ATP; Sistema 

enzimático do citocromo P-450 



ABSTRACT 

 

Tavares LC. Impact evaluation of incorporating ABCB1 and CYP4F2 polymorphisms in a 

genetic-guided warfarin dosing algorithm. [Dissertation]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

 

The coumarin oral anticoagulant warfarin has been widely used for treating and preventing 

thromboembolic events, which are one of the main causes of mortality worldwide. However, 

according to genetic and environmental factors, coumarins show high variance in 

pharmacokinetics and pharmacodynamics, resulting in variable interindividual responses. 

For supporting warfarin clinical decisions, genetic-guided algorithms have been extensively 

studied and developed, in order to set personalized therapeutics. In this context, the aims of 

this master’s research project were to investigate the association of ABCB1 and CYP4F2 

polymorphisms with individual’s warfarin dose requirements and to assess the impact of the 

inclusion of these polymorphisms as covariates in the genetic-guided dosing algorithm 

developed by Santos PC et al. (2015) for the Brazilian population. For this retrospective 

study, 965 patients enrolled in the Heart Institute (InCor), University of São Paulo Medical 

School (FMUSP) were involved. Genotyping of ABCB1 c.3435C>T and CYP4F2 

c.1297G>A were performed by genomic DNA amplification by polymerase chain reaction 

(PCR), followed by melting curve analysis (HRM-PCR) and TaqMan® assay, respectively. 

For statistical analysis, we utilized multiple linear regression approach considering warfarin 

stable dose as the dependent variable and the ABCB1 and CYP4F2 variants, as well as other 

genetic, clinical and demographic factors as covariates. Our data suggests that carriers of 

ABCB1 c.3435C>T genotypes require lower mean warfarin maintenance doses when 

compared to wild-type individuals (reduction of 2.5 and 4.3 mg/week, respectively for CT 

and TT genotype carriers). Furthermore, we observed large warfarin dose variability for the 

subgroup of patients who self-declared themselves as non-white according to ABCB1 

genotypes (lowering of 5.5 and 10.2 mg/week, respectively for CT and TT genotype carriers). 

Finally, we verified that both ABCB1 c.3435C>T and CYP4F2 c.1297G>A polymorphisms 

were able to contribute to warfarin dose prediction, when associated to other relevant genetic, 

clinical and demographic data, being statistically significant, improving the algorithm’s 

coefficient of determination by 2.6% and explaining an additional of 3.6% of the 

interindividual warfarin dosage variability. In conclusion, in this study we have demonstrated 

that the genotyping of ABCB1 c.3435C>T and CYP4F2 c.1297G>A may be relevant for 

improving the management of warfarin therapeutics in Brazilian patients. 

 

Descriptors: Warfarin/administration & dosage; Pharmacogenetics; Algorithms; Genetic 

polymorphisms; ATP-binding cassette sub-family B member 1; Cytochrome P-450 enzyme 

system 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Eventos cardiovasculares 

Em circunstâncias normais, em resposta à lesão de um vaso sanguíneo, o processo 

hemostático, definido como a resposta fisiológica do organismo que tem como finalidade 

prevenir ou cessar um evento hemorrágico, induz a coagulação para que ocorra a recuperação 

do vaso sanguíneo lesionado. Esse processo é complexo e requer a ação combinada de 

múltiplos mecanismos reguladores, que envolvem fatores vasculares, plaquetários e 

plasmáticos. Ocasionalmente, uma resposta hemostática exacerbada pode levar à 

coagulabilidade excessiva, implicando, por exemplo, em condições tromboembólicas. Tais 

condições, que consistem na formação de trombos ou êmbolos, podem, por exemplo, ocorrer 

devido a uma concentração plasmática aumentada de fatores de coagulação (fator V, VII, 

VIII, IX, fibrinogênio). Assim, para prevenção e terapia de eventos tromboembólicos são 

recomendados fármacos que atuam direta ou indiretamente sobre a cascata de coagulação, de 

forma a inibi-la: os chamados fármacos anticoagulantes.  

Uma condição tromboembólica pode acarretar eventos cardiovasculares graves, tais 

como: infarto agudo do miocárdio (IAM), acidente vascular cerebral (AVC), trombose 

venosa profunda (TVP) e embolia pulmonar (TEP), que ocorrem devido à obstrução de vasos 

sanguíneos. Ainda, certas doenças apresentam risco aumentado para o desenvolvimento de 

condições tromboembólicas, tais como: doenças inflamatórias intestinais, cânceres, IAM, 

insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca classe funcional III ou IV, síndrome 
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nefrótica, doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrilação atrial (FA) e doença arterial 

coronariana (DAC). 

Nesse contexto, ao longo dos dois últimos séculos, as revoluções tecnológica e 

industrial levaram a uma mudança do perfil de morbimortalidade populacional, com ampla 

predominância de doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT), entre as quais se destacam 

as doenças cardiovasculares. Atualmente, as doenças cardiovasculares são consideradas as 

principais causas de mortalidade mundial, respondendo por cerca de 30% do número mundial 

de óbitos anuais, segundo relatório da Organização Mundial da Saúde 1-3. No Brasil, segundo 

dados do Global Burden of Disease (GBD), a DAC e o AVC estão no topo da lista de 

principais doenças que levam a morte. Altas taxas de mortalidade são registradas 

principalmente em grupos vulneráveis da população, como por exemplo cidadãos de baixa 

escolaridade, baixa renda e de idade avançada, devido a hábitos inadequados de alimentação 

(como o consumo de alimentos com alto teor de sódio), sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, 

falta de acesso a um sistema de atenção básica de saúde para controle contínuo de pressão e 

níveis de colesterol e glicose, entre outros fatores que podem aumentar o risco de doenças 

cardiovasculares 4,5. Assim, eventos cardiovasculares acarretam enormes despesas para o 

Sistema Único de Saúde (SUS), devido à alta demanda de internação, gastos ambulatoriais e 

hospitalares, bem como sobrecarregam a previdência social 2. 

 

1.2. Fármacos anticoagulantes: varfarina e DOACs 

Nesse cenário, nos últimos 65 anos a varfarina tem sido o anticoagulante oral mais 

comumente prescrito na prática clínica mundial para prevenções primária e secundária de 
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eventos cardiovasculares adversos, tais como TVP, embolia sistêmica, AVC, IAM e 

recorrência de infarto 6-8. Seu mecanismo de ação consiste em bloquear a regeneração da 

vitamina K, que age como cofator da carboxilação de diversos fatores de coagulação (II, VII, 

IX e X) e proteínas que auxiliam na regulação anticoagulante (C, S e Z), como sumarizado 

na Figura 1. Sendo assim, a varfarina faz parte da classe de fármacos anticoagulantes 

conhecidos como antagonistas da vitamina K (AVK) 9. 

 

Figura 1. Mecanismo de ação da varfarina: a partir da inibição da enzima vitamina K epóxi-

redutase (VKOR), os AVKs inibem a formação da hidroquinona (forma reduzida da vitamina 

K, também conhecida por KH2) que atua como cofator da enzima γ-glutamil carboxilase 

(GGCX), responsável pela carboxilação de resíduos de ácido glutâmico (Glu) e consequente 

ativação de fatores de coagulação (especificamente II, VII, IX e X), bem como de proteínas 

que auxiliam na regulação anticoagulante (C, S e Z). Assim, a varfarina acarreta inibição 

indireta da cascata de coagulação. Fonte: Tavares LC, Marcatto LR e Santos PCJL (2018)10. 
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Apesar da varfarina ser comprovadamente eficaz quando administrada dentro dos 

parâmetros ideais, a farmacodinâmica e a farmacocinética desse fármaco são amplamente 

influenciadas por fatores genéticos, demográficos, bem como por interações alimentares e 

medicamentosas, o que implica em grande variação intra- e interindividual na resposta 

terapêutica 7,10-12. Assim, existe grande dificuldade em estabelecer a dosagem adequada a ser 

administrada pelo paciente, que pode variar de 1 a 20 mg/dia, ou mais, a depender do 

indivíduo 13-15. Atrelado a isso, a varfarina possui uma estreita faixa terapêutica 16,17, elevando 

os riscos de ocorrência de eventos adversos, como tromboembólicos e hemorrágicos, em 

virtude de uma baixa resposta anticoagulante ou de uma ação anticoagulante excessiva, 

respectivamente 18,19. Dessa forma, há a necessidade de monitoramento regular em relação à 

terapia anticoagulante com varfarina.  

Essa avaliação é baseada no monitoramento do tempo de coagulação da protrombina 

(TP), indiretamente medido através do parâmetro preconizado pela OMS: a Razão 

Normalizada Internacional (RNI), descrito pela fórmula a seguir (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Fórmula do RNI. TP: tempo de protrombina do paciente; TPc: tempo de 

protrombina da amostra controle; ISI: Índice de Sensibilidade Internacional. O valor de ISI 

é determinado pelo fabricante do reagente de tromboplastina utilizado para o procedimento 

experimental, que pode variar de lote para lote. 

𝐑𝐍𝐈 =  (
𝐓𝐏

𝐓𝐏𝐜
)

𝐈𝐒𝐈

 

 

 

A faixa terapêutica ideal de RNI varia de acordo com a indicação ao tratamento com 

varfarina, de forma que, para a maioria delas, recomenda-se uma janela de RNI entre 2 e 3. 
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No entanto, para pacientes com alto risco de trombose, como por exemplo aqueles que 

possuem válvula mecânica, a faixa terapêutica recomendada é superior (2,5 - 3,5) 6,20,21. 

Geralmente, a prescrição inicial da dose diária de varfarina é fixada em 5 mg, podendo 

variar de acordo com o risco de sangramento apresentado pelo paciente. Em consultas 

posteriores, o ajuste da dose de manutenção de varfarina é realizado a partir do resultado de 

RNI apresentado pelo paciente: em caso de RNI fora da faixa terapêutica, de 5% (0,25 

mg/dia) a 20% (1 mg/dia) de aumento ou diminuição da dose podem ser necessários, 

dependendo do risco apresentado de eventos hemorrágicos ou tromboembólicos 13,22,23. Em 

casos específicos de alto risco, um aumento ou diminuição de mais de 20% da dose inicial 

podem ser requeridos. A qualidade da terapia anticoagulante é medida através do parâmetro 

Tempo na Faixa Terapêutica (TTR, do inglês, “Time in Therapeutic Range”) 24,25, de forma 

que é considerada estável e bem controlada caso o paciente apresente os valores de RNI 

dentro da faixa terapêutica alvo em pelo menos 60% do tempo 26. 

Desde 2010, além da varfarina existem anticoagulantes orais de ação direta (DOACs, 

do inglês “Direct Oral Anticoagulants”) disponíveis e aprovados para uso terapêutico pelo 

FDA (do inglês, “Food and Drug Administration”) e pela ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária), como por exemplo o etexilato de dabigatrana, a rivaroxabana e a 

apixabana 27. Diferentemente dos AVKs, os DOACs agem através de um mecanismo de ação 

que inibe diretamente os sítios de ativação dos fatores de coagulação Xa ou IIa, bloqueando 

diretamente a cascata de coagulação. 

Apesar de os DOACs apresentarem um maior perfil de segurança em relação à 

varfarina, devido a maior estabilidade farmacodinâmica e farmacocinética, maior faixa 
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terapêutica, baixas interações alimentícia e medicamentosa, bem como prescrição de dose 

fixa, Scanavacca e Darrieux (2016) relatam que a varfarina é, até hoje, o único fármaco com 

eficácia comprovada em pacientes com estenose mitral, portadores de próteses valvares 

metálicas ou que possuem insuficiência renal crônica 28. Além disso, até hoje não há 

disponível para comercialização antídotos comprovadamente capazes de reverter o efeito 

anticoagulante de todos os DOACs, de forma que eventos hemorrágicos, decorrentes de uma 

superdosagem, ou até mesmo a necessidade de uma intervenção cirúrgica, dependem da 

espera do fim da ação desses fármacos que varia de 24 a 36 horas, o que configura uma 

importante limitação ao uso desses medicamentos. Adicionalmente, ainda não foi 

estabelecido um parâmetro efetivo para o monitoramento da terapia com DOACs, como é 

feito o controle da anticoagulação pelo RNI para a terapia com varfarina 9,27-29. 

Outra importante limitação do uso dos DOACs em relação ao uso de varfarina é a 

financeira. Atualmente, os custos dos anticoagulantes orais de ação direta são 

consideravelmente superiores em comparação ao da varfarina. Por exemplo, no Brasil, a 

rivaroxabana tem um custo médio atual de R$175,00 (20 mg, 28 comprimidos), enquanto a 

varfarina possui preço médio de R$15,00 (5 mg, 30 comprimidos), sendo que a dose de 

varfarina varia de 1 a 20 mg/dia a depender do indivíduo, enquanto a dose recomendada de 

rivaroxabana varia de 10 a 20 mg/dia, de acordo com a indicação clínica 30,31. Assim, o 

elevado custo dos DOACs pode dificultar a manutenção do tratamento por pessoas de baixa 

renda, uma vez que esses, até o momento, não são fornecidos aos pacientes que dependem 

dos serviços públicos de saúde. 
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A partir de tais evidências, conclui-se que apesar de uma maior variedade de 

anticoagulantes disponíveis atualmente, ainda não há, até o presente momento, um 

anticoagulante ideal que não necessite de monitoramento e que apresente administração via 

oral, posologia simplificada, farmacocinética e farmacodinâmica previsíveis, baixa interação 

medicamentosa e alimentícia, antídoto específico e preço acessível. Sendo assim, a varfarina 

ainda continua sendo a opção mais comumente adotada na prática clínica para terapia 

antitrombótica no âmbito do sistema público de saúde brasileira. 

Dessa forma, vê-se a necessidade do desenvolvimento de métodos que melhorem a 

segurança da terapia com varfarina. Para auxílio na tomada de decisão pelo corpo clínico na 

terapia com a varfarina, algoritmos farmacogenéticos estimadores de dose têm sido 

vastamente propostos e desenvolvidos para diversas populações, com o intuito de aprimorar 

a terapia anticoagulante com varfarina através da personalização terapêutica, de acordo com 

as diferenças nas características genéticas, clínicas e demográficas dos indivíduos 32-36. 

 

1.3. Farmacogenética e algoritmo para predição de dose de varfarina 

A farmacogenética (ou farmacogenômica) é a área científica que estuda a influência 

de fatores genéticos sobre as variações individuais nas respostas aos medicamentos, tanto em 

relação a polimorfismos genéticos que alteram a farmacocinética de fármacos (absorção, 

transporte, metabolismo, distribuição e eliminação), quanto aqueles que afetam a 

farmacodinâmica. Essa tem por finalidade aprimorar o tratamento através da personalização 

terapêutica, de acordo com as diferenças nas características genéticas dos indivíduos 32. 

Sendo assim, visa adequar as estratégias preventivas e terapêuticas adotadas, melhorar a 



 

 

8 

 

eficácia e identificar riscos aumentados de efeitos adversos, podendo assim acrescer a 

sobrevida do paciente e diminuir a frequência de hospitalização 37. 

Além de fatores clínicos e demográficos, fatores genéticos são bem descritos na 

literatura por influenciarem a ação da varfarina 7. Em particular, polimorfismos de 

nucleotídeo único (SNP, do inglês “Single Nucleotide Polymorphism”), variações genéticas 

pontuais à nível de nucleotídeo com frequência superior a 1% na população, nos genes 

VKORC1 (c.-1639G>A) e CYP2C9 (*2 e *3) são os principais fatores genéticos que 

influenciam a resposta/dose de varfarina. 

 

1.3.1 Polimorfismo VKORC1 c.-1639G>A 

O gene VKORC1 é responsável por codificar a enzima alvo da varfarina (VKOR), e, 

portanto, está envolvido com a farmacodinâmica desse fármaco. Há evidências de que o 

polimorfismo c.-1639G>A (rs9923231) presente nesse gene ocasiona um nível diminuído de 

expressão do mRNA de VKORC1 38, de forma que pacientes carreadores do alelo variante c.-

1639A necessitam de doses inferiores de varfarina, em relação aos indivíduos carreadores do 

genótipo selvagem, para apresentarem resposta anticoagulante apropriada 11,12,39-41. A 

frequência alélica desse SNP varia de acordo com a etnia, sendo que o alelo polimórfico é 

mais frequentemente encontrado em indivíduos com ancestralidade asiática e europeia, sendo 

pouco comum em indivíduos afrodescendentes 42-45. Estudos indicam que pacientes 

heterozigotos ou homozigotos polimórficos para o rs9923231 tem maior risco, em relação 

aos indivíduos selvagens, de apresentar um RNI elevado (> 4) no início do tratamento, 
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quando o método tradicional de ajuste de dose é utilizado. Dessa forma, os pacientes 

portadores desses genótipos apresentam maior risco de sangramento 46-49. 

 

1.3.2 Polimorfismos CYP2C9 *2 e *3 

O gene CYP2C9 codifica uma isoenzima pertencente à família do citocromo P450, a 

CYP2C9 (família: CYP2, subfamília: C9), que consiste na principal enzima metabolizadora 

da varfarina. Dessa forma, tal gene está envolvido com a farmacocinética deste 

anticoagulante. Os principais polimorfismos presentes no CYP2C9 associados à sensibilidade 

à varfarina consistem nas variantes *2 (c.430C>T, rs1799853) e *3 (c.1075A>C, rs1057910), 

estando correlacionados à metabolização mais lenta da varfarina e, em consequência, à uma 

necessidade de dose inferior pelos indivíduos polimórficos 50. Assim como o VKORC1 

c.1639G>A, as frequências alélicas das variantes CYP2C9*2 e *3 variam de acordo com a 

etnia, sendo mais frequentes em caucasianos com ancestralidade europeia ou norte americana 

12,51-53. Estudos também demonstram que o grupo de pacientes portadores dessas variantes 

apresentam maior risco de sangramento 49,54-56. 

 

Nesse sentido, em 2007 o FDA adicionou à bula da varfarina uma tabela 

farmacogenética que visa correlacionar a dose a ser administrada pelo paciente e os genótipos 

que envolvem, em especial, os SNPs CYP2C9*2, CYP2C9*3 e VKORC1 1639 G>A, para 

auxílio na tomada de decisão de dose pelo corpo clínico, de acordo com estudos muito bem 

estabelecidos na literatura 57. Tal medida destaca a importância da medicina personalizada, 
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que leva em conta que indivíduos diferentes podem processar o mesmo fármaco de maneiras 

diferentes, necessitando assim de doses distintas.  

Apesar de a tabela farmacogenética se mostrar uma ferramenta útil e mais acurada 

para o estabelecimento de dose de varfarina quando comparada ao método tradicional 

(baseado apenas nos valores de RNI apresentados pelo paciente), os algoritmos 

farmacogenéticos, que consistem em fórmulas matemáticas usualmente derivadas a partir do 

método estatístico de regressão linear multivariada, incorporam variáveis demográficas 

(como idade, gênero, peso e altura), variáveis clínicas (como o uso concomitante de outros 

medicamentos), bem como variáveis genéticas relevantes como preditores de dose, se 

mostrando ainda mais acurados. Por exemplo, Finkelman et al. (2011) encontraram em seu 

estudo que algoritmos farmacogenéticos de predição de dose apresentaram maior acurácia 

(52%) tanto quando comparados ao método tradicional utilizado para o estabelecimento de 

dose de varfarina (37%), quanto em relação à tabela farmacogenética disponível na bula da 

varfarina pelo FDA (43%) (P <0,001) 58. Desde então, com a intenção de melhorar a terapia 

e segurança da varfarina, algoritmos farmacogenéticos para diversas populações têm sido 

propostos na literatura 34,36,59,60. 

A aplicação na prática clínica de tais modelos de predição de dose de varfarina tem 

sido avaliada em estudos clínicos randomizados, e muitos deles têm revelado resultados 

promissores em relação à diminuição de eventos adversos (hemorrágicos e 

tromboembólicos), maior tempo de terapia dentro da faixa terapêutica e menor tempo para 

alcançar um RNI estável quando os algoritmos farmacogenéticos são comparados ao método 

tradicional de ajuste de dosagem 61-69. Por exemplo, o estudo CoumaGen II mostrou que, em 

relação aos pacientes submetidos ao método clínico tradicional para estabelecimento de dose 
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de varfarina, uma menor porcentagem de pacientes com dose ajustada a partir de algoritmos 

farmacogenéticos apresentou RNI ≤ 1,5 ou ≥ 4, exibindo menos eventos adversos 66. 

Corroborando esse resultado, a meta-análise realizada por Franchini e colaboradores sugere 

que os algoritmos farmacogenéticos são capazes de reduzir a ocorrência de eventos 

hemorrágicos no início do tratamento com varfarina em aproximadamente 50%, quando 

comparado ao método clínico tradicional 67. Outro estudo indica que, em pacientes que 

apresentaram acidente vascular cerebral agudo, o algoritmo farmacogenético reduz o tempo 

requerido para estabilização da terapia com a varfarina na fase inicial de tratamento68. Ainda, 

um estudo recente de Gage (JAMA) e colaboradores encontrou menor risco relativo (RR) de 

sangramento (RR=0,24; 95% CI= 0,05-1,15), de eventos tromboembólicos (RR=0,85; 95% 

CI= 0,54-1,34) e de RNI>4 (RR=0,71; 95% CI=  0.51-0.99) no grupo de pacientes 

submetidos à artroplastia de quadril ou joelho que fez uso de algoritmo farmacogenético de 

dosagem, iniciando a terapia com varfarina 69. 

Nesse contexto, nosso grupo de pesquisa desenvolveu e publicou em 2015 um 

algoritmo farmacogenético para predição de dose de varfarina calibrado para a população 

brasileira 70. Para esse estudo, foram incluídos 965 pacientes provenientes da Unidade Clínica 

de Arritmia e Marca Passo do Instituto do Coração (InCor) e do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP). Tal algoritmo incluiu 

nove variáveis: idade, gênero, índice de massa corporal (IMC), altura, raça/cor autodeclarada, 

uso concomitante do fármaco amiodarona (fármaco antiarrítmico indicado para a prevenção 

de recorrência de fibrilação atrial e do flutter atrial e um potente vasodilatador que apresenta 

interação medicamentosa com a varfarina, potencializando o seu efeito), uso de indutores 

enzimáticos (carbamazepina e fenitoína), diferentes genótipos VKORC1 c.G1639A, bem 
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como fenótipos metabólicos de polimorfismos no gene CYP2C9 (CYP2C9*2 c.445C>T e 

CYP2C9*3 c.1100A>C), e apresentou coeficiente de determinação total (R²) de 39%. Baixos 

valores de R² (de 35 a 50%) estão usualmente associados a populações etnicamente 

miscigenadas, como é o caso da população brasileira, enquanto que maiores valores de R² 

(50 a 65%) são mais facilmente alcançados em algoritmos desenvolvidos para populações 

homogêneas de ascendência europeia 71,72. Variáveis como uso de estatina, uso de inibidores 

da bomba de prótons, indicação para tratamento ou uso de cigarro, não melhoraram o 

desempenho do algoritmo e não demonstraram valores P significativos para ajuste do modelo 

de regressão linear simples e múltipla. Atualmente, esse algoritmo está sendo avaliado em 

um estudo clínico randomizado em pacientes com fibrilação atrial 73. 

Na maioria dos algoritmos as variáveis demográficas explicam, em geral, 

aproximadamente 25% da variabilidade na dosagem de varfarina, enquanto as variáveis 

genéticas (em especial, SNPs nos genes CYP2C9 e VKORC1) explicam um adicional de 35 

a 50% dessa variabilidade 74, evidenciando que os fatores genéticos possuem grande peso na 

predição de dose de varfarina, inclusive maior do que o de fatores clínicos e demográficos 

em conjunto. Dessa forma, nos últimos anos tem havido um aumento no interesse em 

investigar fatores genéticos adicionais que possam explicar ainda mais essa variabilidade no 

requerimento de dose em diversas populações.  

Assim, variações genéticas que interferem no ciclo ou metabolismo da vitamina K, 

bem como na farmacodinâmica ou farmacocinética da varfarina são candidatas plausíveis 

para estarem associados com a variabilidade de dosagem requerida desse anticoagulante, 

como por exemplo polimorfismos presentes nos genes CYP4F2, EPHX1, GGCX1, ABCB1, 

APOE, CALU, fator VII, PZ, entre outros 75-87. Em particular, no presente estudo focamos 
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em investigar polimorfismos presentes no gene CYP4F2 e ABCB1, relacionados ao 

metabolismo da vitamina K e à farmacocinética da varfarina, respectivamente. 

 

1.3.3 Polimorfismo CYP4F2 c.1297G>A 

O gene CYP4F2 também codifica um membro da superfamília de enzimas do 

citocromo P450, a enzima CYP4F2 (família: CYP4, subfamília: F2), que está relacionada à 

metabolização da vitamina K no fígado. Essa enzima é capaz de oxidar a vitamina K através 

de hidroxilação de sua cadeia lateral fitil, interferindo na reciclagem desta vitamina 88. 

Estudos sugerem que pacientes portadores do SNP c.1297G>A (rs2108622), no gene 

CYP4F2, possuem elevados níveis hepáticos de vitamina K, necessitando assim de uma 

maior dose de varfarina para apropriada resposta anticoagulante 76,89,90. Este polimorfismo 

leva à substituição do aminoácido valina por metionina na posição 433 da proteína CYP4F2, 

podendo ser representado por p.Val433Met ou simplesmente V433M, de forma que 

indivíduos com essa variante possuem capacidades reduzidas de metabolização da vitamina 

K 88. A frequência genotípica do rs2108622 difere entre pessoas de diferentes etnias, sendo 

o genótipo homozigoto polimórfico AA significativamente mais frequente na população 

caucasiana (~51%) do que nas demais (Indiana: 17,1%, Japonesa: 7,3%, Africana: 0,39%, 

por exemplo) 91. 

Através de um estudo de associação genômica ampla (GWAS, do inglês, “Genome 

Wide Association Study”), Takeuchi e colaboradores mostraram que o CYP4F2 pode ser um 

dos principais genes envolvidos na variação de dose de varfarina na população sueca, mesmo 

que com menor efeito na predição de dose do que o CYP2C9 e VKORC1 92. Além disso, na 
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versão atualizada em 2017 da diretriz elaborada pelo Consórcio de Implementação de 

Farmacogenética Clínica (CPIC, do inglês “Clinical Pharmacogenetics Implementation 

Consortium”), o polimorfismo CYP4F2 c.1297G>A foi incluído como um importante fator 

genético para explicar a variabilidade de resposta da varfarina entre indivíduos, bem como 

para estimar a dose de varfarina para pacientes a partir dos genótipos, com base em estudos 

publicados na literatura 12. 

 

1.3.4 Polimorfismo ABCB1 c.3435C>T 

Outra variante genética candidata por possivelmente influenciar a dosagem 

terapêutica de varfarina é o polimorfismo c.3435C>T (rs1045642) no gene ABCB1, também 

conhecido como MDR1 (“Multidrug Resistance Gene 1”, em inglês) 79,93,94. 

O gene ABCB1 codifica uma bomba de efluxo de compostos xenobióticos dependente 

de ATP chamada glicoproteína-P (gp-P), responsável por limitar a absorção de fármacos 

administrados por via oral e a excreção de metabólitos pelo fígado e rim, apresentando, 

principalmente, função de proteção contra compostos potencialmente tóxicos para o 

organismo 95,96. A  gp-P está envolvida com a farmacocinética de diversos fármacos 

(fármacos cardíacos, agentes anti-câncer, antibióticos, anti-histaminas, entre outros), pois 

possui ampla substrato-especificidade e está presente em diversos tecidos importantes para 

excreção, como intestino, fígado e rim 97. 

Esse gene está localizado no cromossomo 7 (7q21.12) e é altamente polimórfico. Em 

especial, o rs1045642 está localizado no éxon 26, cuja consequência é a alteração do 

nucleotídeo citosina por timina. Apesar disso, esse SNP não leva à alteração do códon que 
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codifica para o aminoácido isoleucina (p.Ile1145= ou I1145I), sendo categorizado como uma 

mutação sinônima 95. Curiosamente, a variante ABCB1 c.3435C>T tem sido extensivamente 

estudada e associada com a variabilidade de dosagem de diversos fármacos por, 

possivelmente, alterar a funcionalidade da pg-P ou expressão 97-99. 

Por exemplo, Saraeva et al. (2007) reportam que os haplótipos 2677TT/3435TT e 

2677GT/3435TT no gene ABCB1 estão associados com maiores doses de acenocoumarol, 

AVK que possui bastante similaridade estrutural com a varfarina 100. Além disso, estudos 

relatam que a concentração no plasma de metabólitos ativos do fármaco clopidogrel, um anti-

agregante plaquetário utilizado no tratamento e prevenção de trombose arterial, difere de 

acordo com genótipos do rs1045642, sugerindo associação deste polimorfismo, em 

específico, com a absorção desse fármaco 101,102. Ainda, no estudo de De Oliveira e 

colaboradores, constatou-se uma possível associação do polimorfismo ABCB1 c.3435C>T 

com a dosagem terapêutica de varfarina em pacientes brasileiros com trombofilia 78, 88. No 

entanto, os resultados dos estudos de associação do polimorfismo rs1045642 com a dosagem 

terapêutica de varfarina são controversos 79,93,94,103. 

O alelo polimórfico c.3435T ocorre com alta prevalência na população caucasiana 

(cerca de 50%), enquanto o alelo selvagem C possui altas frequências em populações 

africanas ou afrodescendentes (cerca de 80%), de forma que a frequência genotípica desse 

polimorfismo varia entre diferentes grupos étnicos 104-107. Assim, é válido avaliar o impacto 

farmacogenético desse polimorfismo, em relação à varfarina, na população brasileira que é 

altamente miscigenada 105. 
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1.4.  Modelagem estatística 

Como citado acima, a metodologia estatística usualmente aplicada para modelar um 

algoritmo farmacogenético de dosagem é a regressão linear múltipla (RLM). A regressão é 

um método utilizado para explicar a variação de uma variável dependente (também chamada 

de variável resposta), através da variação de variáveis independentes (também chamadas de 

variáveis preditoras ou covariáveis). Para adotar o método RLM, a variável resposta deve 

apresentar distribuição normal. Pode-se dizer que a regressão é uma explicação de causa que 

ocorre através da redução de um grande número de variáveis para poucas dimensões, 

havendo o mínimo de perda de informação e se estabelecendo e detectando os principais 

padrões de associação, similaridade e correlação entre as variáveis preditoras, de forma a 

ajustar o melhor modelo por meio da técnica de mínimos quadrados. No caso de as variáveis 

independentes explicarem suficientemente a variação da variável dependente, o modelo pode 

ser utilizado para predição. 

Um modelo de RLM com k variáveis preditoras X1, X2, ..., Xk e variável resposta Y, 

é matematicamente formulado por: 

Quadro 2. Fórmula do modelo de regressão linear múltipla. Ῡ: valor predito da variável 

resposta; β0: intercepto; Xk: covariável; βk: coeficiente de regressão associado à covariável 

k; ε: erro residual. 

Ῡ = β0 + β1X1 + β2X2 + ··· βkXk + ε 

  

Os coeficientes de regressão (βk) representam o acréscimo (caso positivo) ou 

decréscimo (caso negativo) esperado na variável resposta, quando a covariável (Xk) é 

acrescida de uma unidade, caso seja quantitativa, ou no caso de ser uma variável categórica, 
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apresente categoria maior em relação à categoria escolhida como baseline, considerando 

todas as outras covariáveis inalteradas. 

Para a validação de um ajuste de RLM, é necessária uma análise de resíduos, que 

evidencia a significância do modelo e as contribuições das variáveis preditoras. O resíduo é 

calculado a partir da seguinte fórmula: 

Quadro 3. Fórmula do resíduo (ε). Y: valor observado da variável resposta; Ῡ: valor predito 

da variável resposta. 

ε = Y - Ῡ = Y - β0 + β1X1 + β2X2 + ··· βkXk  

 

 

Caso os resíduos calculados para o banco de dados possuam distribuição normal, 

média, mediana próximas a zero e variabilidade constante, o modelo é considerado bem 

ajustado. 

Como parâmetro de qualidade do ajuste do modelo, pode-se calcular o coeficiente de 

determinação total do modelo, bem como o coeficiente de determinação parcial de cada 

covariável, através das equações: 

 

Quadro 4. Fórmula do coeficiente de determinação total (R²) e parcial (R²parcial). 

 

𝐑𝟐 =
SQR

SQT
=  

SQT − SQE

SQT
= 𝟏 −

𝐒𝐐𝐄

𝐒𝐐𝐓
 

______________________________________ 

𝐑𝟐 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥 =  𝟏 −
𝐒𝐐𝐄 (𝐜𝐡𝐞𝐢𝐨)

𝐒𝐐𝐄 (𝐫𝐞𝐝𝐮𝐳𝐢𝐝𝐨)
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Onde: 

SQR = ∑ (Ῡi - y)2: soma quadrática da regressão; 

SQE = ∑ (Yi - Ῡi)
2: soma quadrática do erro; 

SQT = SSR + SSE = ∑ (Yi - y)2: soma quadrática total; 

Yi: valor observado da variável resposta para o indivíduo i; Ῡi: valor 

predito da variável resposta para o indivíduo i; y: média da variável 

resposta no grupo amostral; 

Modelo cheio: inclui a covariável de interesse; 

Modelo reduzido: exclui apenas a covariável de interesse. 

 

 O coeficiente de determinação (R²) é o parâmetro mais utilizado para avaliar o grau 

de ajuste da regressão dados. Esse parâmetro mede a porcentagem da variação total da 

variável resposta explicada pelo modelo de regressão, de forma que quanto mais próximo de 

1 melhor é o ajuste e mais acurado é o modelo de predição. Em caso de R² nulo, conclui-se 

que não há relação entre a variável resposta e as covariáveis, ou seja, os βk são nulos.  

 O coeficiente de determinação parcial (R²parcial) mede a porcentagem adicional da 

variação da variável resposta que pode ser explicada pela covariável de interesse. Para tanto, 

realiza-se o ajuste do modelo cheio (com todas as covariáveis) e o ajuste do modelo reduzido 

(sem a covariável de interesse). Mede-se então a razão entre o erro total quadrático do ajuste 

do modelo cheio e do modelo reduzido e esse valor é subtraído de 1. Caso o erro do modelo 

cheio aumente em relação ao modelo reduzido, quer dizer que a covariável de interesse não 

contribui para acurar a predição, de forma que o R² parcial possui valor negativo. Caso o erro 

do modelo cheio diminua em relação ao modelo reduzido, quer dizer que a covariável de 

interesse contribui para acurar a predição (R² parcial possui valor positivo). Assim o R² 
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parcial pode assumir valores entre -1 e 1, de forma que quando positivo e quanto mais 

próximo de 1, a covariável contribui mais para o ajuste e acurácia do modelo. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

A varfarina é o anticoagulante mais prescrito mundialmente para terapia e prevenção 

trombótica. Sua eficácia é indiscutível, porém, devido a sua estreita faixa terapêutica, a 

prescrição de dose não adequada desse medicamento, que varia de pessoa para pessoa, pode 

levar a efeitos adversos que podem ser fatais, como eventos hemorrágicos ou embólicos. 

Atualmente, está muito bem estabelecido na literatura que fatores clínicos, demográficos e, 

principalmente, fatores genéticos explicam a variabilidade interindividual de dose de 

varfarina. Assim, com o intuito de reduzir a ocorrência de efeitos adversos e aumentar a 

eficácia e segurança do uso desse medicamento, algoritmos farmacogenéticos preditores de 

dosagem de varfarina têm sido vastamente propostos na literatura. Esses se mostram 

promissores e podem representar um grande avanço para a medicina personalizada.  

Devido às diferenças entre as populações, os algoritmos devem ser projetados e 

calibrados de acordo com a população específica para a qual eles serão aplicados. Nesse 

sentido, nosso grupo de pesquisa desenvolveu um algoritmo preditor de dose de varfarina 

para a população brasileira, contando com amostras de 975 pacientes usuários de varfarina e 

nove variáveis preditoras genéticas, clínicas e demográficas. Quando aplicado em pacientes 

brasileiros, tal algoritmo apresentou melhor desempenho quando comparado ao IWPC 

(algoritmo internacional) e outros dois algoritmos desenvolvidos no Brasil 70. No entanto, 

sua acurácia de predição ainda não é considerada ideal, fazendo-se necessária a investigação 

de variáveis que levem ao seu aprimoramento.  
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Assim, é válido investigar em amostras da população brasileira o impacto 

farmacogenético de dois polimorfismos ABCB1 (c.3435C>T) e CYP4F2 (c1297G>A) que 

são candidatos à apresentar associação com a variabilidade de dose de varfarina, bem como 

avaliar o impacto da inclusão dessas covariáveis no algoritmo farmacogenético estimador de 

dose de varfarina desenvolvido para a população brasileira por Santos et al. (2015). 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Primário 

- Avaliar o impacto da inclusão das duas variáveis ABCB1c.3435C>T e CYP4F2 c.1297G>A 

em algoritmo farmacogenético estimador de dose de varfarina previamente criado pelo nosso 

grupo de pesquisa; 

 

3.2. Secundários 

- Analisar a associação dos polimorfismos ABCB1 c.3435C>T e CYP4F2 c.1297G>A com a 

variabilidade de dose terapêutica de varfarina; 

- Explorar diferentes abordagens de análise das variáveis resposta e preditoras, visando a 

modelagem estatística de acordo com a distribuição apresentada pelo conjunto de dados. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1. Casuística 

Para esse estudo retrospectivo, foram utilizadas amostras de 965 pacientes (1ª coorte: 

n=832 e 2ª coorte: n=133) recrutados em dois períodos distintos: de Sep/2011 a Mar/2012 e 

de Jan/2014 a Fev/2014, respectivamente, no Instituto do Coração (InCor) - Unidade Clínica 

de Arritmia e Marca Passo do Instituto do Coração (InCor) e Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP).  Todos os pacientes 

incluídos no estudo faziam uso de varfarina por pelo menos 1 ano. A maioria dos pacientes 

(59,8%) apresentaram indicação terapêutica para a varfarina devido a fibrilação atrial não-

valvar ou flutter atrial. Outras indicações incluíram AVC (12,3%), trombose ou embolia 

(6,3%), prótese valvar mecânica cardíaca (13,8%), entre outras (7,8%). As amostras 

sanguíneas foram coletadas no Ambulatório do Instituto do Coração de São Paulo (InCor). 

 

4.2. Comitê de ética em pesquisa 

Todos os pacientes incluídos nesse estudo assinaram termo de consentimento e o 

presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (SDC: 

4519.17.019, CAPPesq: 0804.10) (Anexo A). 
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4.3. Delineamentos 

As informações gerais e clínicas dos pacientes incluídos nesse estudo foram obtidas 

através de aplicação de questionário e posterior checagem no prontuário eletrônico do 

sistema computacional integrado do InCor. Os dados de genotipagens dos polimorfismos 

VKORC1 c.-1639G>A (rs9923231), CYP2C9*2 (c.430C>T, rs1799853) e CYP2C9*3 

(c.1075A>C, rs1057910) foram obtidos através do estudo prévio realizado pelo nosso grupo 

de pesquisa 70. 

Os pacientes foram categorizados em subgrupos de acordo com sua raça/cor 

autodeclarada, a partir do critério utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), como brancos, pardos ou negros. Os seguintes critérios de exclusão foram 

considerados: insuficiência hepática crônica, uso de outros anticoagulantes que não a 

varfarina, paciente em quimioterapia e alcoolismo. Classificamos como “diabéticos” aqueles 

pacientes previamente diagnosticados ou diagnosticados no momento de inclusão no estudo, 

de acordo com os critérios estabelecidos pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 

(SBD) e da American Diabetes Association (ADA) 108,109. Além disso, o status “fumante” foi 

considerado como uma variável dicotômica (sim/não). 

A variável de interesse do presente estudo foi a dose semanal estável de varfarina (em 

mg), definida como sendo a dose estabelecida pelo médico quando o paciente atingiu a faixa 

ótima terapêutica de RNI (considerada entre 1,8 a 3,2) em pelo menos três das últimas visitas 

consecutivas anteriores à inclusão do paciente no estudo. O período entre uma medição de 

RNI e outra variou, dependendo de quanto tempo o paciente vinha apresentando um RNI 

estável e também da probabilidade de eventos que poderiam afetar o RNI (intervenção 
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cirúrgica, por exemplo). Nos casos nos quais o paciente vinha apresentando RNI estável, o 

mínimo período considerado entre um teste e outro foi de 4 semanas e o máximo de 12 

semanas, de acordo com as recomendações de diretrizes internacionais para a conduta do 

tratamento anticoagulante 20,110. 

 

4.4. Metodologia laboratorial 

 

4.4.1. Amostras biológicas 

Foram utilizadas as amostras de DNA previamente coletadas para o projeto de 

construção do algoritmo farmacogenético estimador de dose de varfarina 70. Foram coletados 

20 mL de sangue de cada indivíduo por punção venosa em jejum em tubos a vácuo BD 

Vacutainer System® com anticoagulante K3-EDTA (0,15 mg/mL, Becton Dickinson, USA). 

 

4.4.2. Extração e avaliação do DNA genômico 

O DNA genômico foi extraído a partir dos leucócitos do sangue periférico por método 

de precipitação salina, segundo protocolo padronizado. 

 

4.4.3. Genotipagens 

4.4.3.a ABCB1 c.3435C>T 

A genotipagem do polimorfismo ABCB1 c.3435C>T (rs1045642) foi realizada por 

amplificação do DNA genômico, através da reação em cadeia da polimerase (PCR, 
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“Polymerase Chain Reaction” do inglês), seguida por análise da curva de melting (HRM, 

“High Resolution Melting”, do inglês). Para este procedimento, as reações foram preparadas 

utilizando o robô de pipetagem de alta precisão QIAgility® (Qiagen) e otimizadas no aparelho 

Rotor Gene 6000® (Qiagen, Courtaboeuf, France), utilizando o reagente fluorescente DNA-

intercalante SYTO9® (Invitrogen, Carlsbad, USA).  

A reação foi constituída por 1 μL (10 ng) de DNA genômico, 2 μL de tampão de 

reação (MgCl2 2 mM, dNTPs 200 mM), 0,4 μL de cada primer (200 nM), 0,6 μL de SYTO9® 

(1,5 mM), 0,5 U de BioTaq Polimerase DNA (Bio-Química, Brasil) e água para PCR, 

completando para 10 μL de volume final. 

Foram utilizados primers elaborados a partir da numeração rs1045642 e desenhados 

no programa Primer3 (http://frodo.wi.mit.edu/primer3) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Primers utilizados para amplificação da cadeia de polimerase para genotipagem 

do polimorfismo ABCB1 c.3435C>T, representado como [Y] na região flanqueada descrita, 

segundo o código de nucleotídeos da IUPAC. 

Primers Sequência nucleotídica 

Forward 5’-GGGTGGTGTCACAGGAAGAG-3’ 

Reverse 3’-AGGCAGTGACTCGATGAAGG-5’ 

Região 

flanqueada 

do gene  

ABCB1 

5’-CATTGCTGAGAACATTGCCTATGGAGACAACAGCCGGGTGGT 

GTCACAGGAAGAGAT[Y]GTGAGGGCAGCAAAGGAGGCCAACA 

TACATGCCTTCATCGAGTCACTGCCTAATGTAAGTCTCTCTTC-3’ 
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Na fase da análise HRM, o aparelho mensurou a fluorescência emitida pela reação a 

cada aumento de 0,1°C de temperatura. Os nucleotídeos polimórficos geraram padrões de 

curva diferenciados em relação ao nucleotídeo selvagem, como mostrado na Figura 2. Como 

validação do método HRM, foi realizado o sequenciamento de Sanger de algumas amostras 

que apresentaram genótipos selvagem, heterozigoto e homozigoto. Todas as amostras 

sequenciadas apresentaram equivalência dos genótipos preditos através do método HRM. 

 

Figura 2. Exemplos de amostras genotipadas para o polimorfismo ABCB1 c.3435C>T, a 

partir da técnica de PCR-HRM. Genótipos selvagem (CC, em amarelo), heterozigoto (CT, 

em verde) e homozigoto polimórfico (TT, em azul). 

 

4.4.3.b CYP4F2 c.1297G>A 

A genotipagem para o polimorfismo CYP4F2 c.1297G>A (rs2108622) foi realizada 

através de reações em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR) utilizando o ensaio 

TaqMan® (Applied Biosystems, C__16179493_40).  

https://www.pharmgkb.org/rsid/rs2108622
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A reação foi constituída por 1 μL (10 ng) de DNA genômico, 4,0 µL de Master Mix® 

(AmpliTaq Gold® DNA polimerase, Ultra Pure (UP), desoxirribonucleotídeos trifosfatos 

(dNTPs), ROX ™ Passive Reference e componentes do tampão otimizadas), 0,50 µL de 

Taqman SNP Genotyping Assay (Primers, sondas VIC® e FAM®), 4,50 µL de H20, 

totalizando um volume de 10,00 µL. As reações foram preparadas utilizando o robô de 

pipetagem de alta precisão QIAgility (Qiagen) e foram otimizadas no aparelho Rotor Gene 

6000® (Qiagen, Courtaboeuf, France). 

O ensaio TaqMan se baseia na existência de duas sondas desenhadas para detectar 

especificamente a presença do alelo selvagem ou polimórfico. Estas apresentam em uma de 

suas extremidades um fluoróforo e na outra um quencher. O fluoróforo está ligado na 

extremidade 5' da sonda e a porção quencher está localizado na extremidade 3'. Estas sondas, 

após se hibridizarem às sequências-alvo, são amplificadas através de uma PCR. Devido a 

atividade exonuclease 5´→3´ da enzima taq DNA polimerase, o fluoróforo e o quencher são 

clivados das extremidades das sondas, de forma que o fluoróforo emite fluorescência. Cada 

sonda apresenta um fluoróforo que emite fluorescência em comprimentos de onda distintos. 

Assim, os produtos da reação são detectados pela fluorescência gerada, a qual é proporcional 

à quantidade de produto de PCR acumulado, e revelam o genótipo do indivíduo, como 

exemplificado na Figura 3. 
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Figura 3. Exemplos de amostras genotipadas para o polimorfismo CYP4F2 c.1297G>A, a 

partir do ensaio TaqMan® (Applied Biosystems, C__16179493_40). Genótipos selvagem 

(GG, em amarelo), heterozigoto (GA, em verde) e homozigoto polimórfico (AA, em azul). 

Curva com marcadores (círculos): sonda VIC; sem marcadores: sonda FAM. 

 

4.5. Análise estatística 

Para propósitos de análises descritivas das características gerais da casuística do 

estudo, as variáveis categóricas estão representadas como porcentagens e variáveis contínuas 

como média ± desvio padrão (SD) ou erro padrão (EP) da média.  

Os testes Komolgorov-Smirnov e Shapiro-Wilk foram realizados para avaliar a 

normalidade das distribuições das variáveis de interesse, como por exemplo a dose estável 

de varfarina. Os testes qui-quadrado ou exato de Fisher foram utilizados para análises 

comparativas de variáveis categóricas (como por exemplo para o cálculo do Equilíbrio de 

Hardy–Weinberg). O teste t de Student foi utilizado para análises comparativas das coortes 

em dose estável de variáveis quantitativas (idade, altura, peso, IMC, etc). O teste one-way 
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ANOVA foi utilizado para analisar a dose média de manutenção estável de varfarina de 

acordo com os genótipos ABCB1 e CYP4F2 de interesse. O método post-hoc de Tukey HSD 

(“Honest Significant Difference”, do inglês) foi utilizado para identificar os grupos que 

possuem diferença estatisticamente significativa, através da comparação em pares. 

Modelos de regressão linear múltipla (RLM) foram ajustados para a dose estável de 

varfarina como variável resposta. Consideramos como covariáveis os polimorfismos de 

interesse ABCB1 c.3435C>T (CC, CT ou TT – categorizados como 0, 1 e 2, respectivamente) 

e/ou CYP4F2 c.1297G>A (GG, GA ou AA – categorizados como 0, 1 e 2, respectivamente), 

bem como idade (em anos ou décadas), gênero (1, se masculino, caso contrário 0), IMC (em 

kg/m²), altura (cm), peso (kg), uso de indutores enzimáticos (1 se faz uso, caso contrário 0), 

raça/cor autodeclarada (branca, parda ou negra – categorizados como 1, 2 e 3, 

respectivamente), uso de amiodarona (1 se faz uso, caso contrário 0), fenótipos 

metabolizadores CYP2C9 (EM ou IM + PM – categorizados como 1 e 2, respectivamente) e 

genótipos VKORC1 c.-1639G>A (GG, GA ou AA – categorizados como 0, 1 e 2, 

respectivamente). O nível de correlação entre as doses preditas (DP) e observadas (OD) foi 

avaliado a partir do coeficiente de correlação de Pearson (ρ). 

O nível de significância considerado foi p ≤ 0.05. Todas as análises estatísticas 

descritas no presente estudo foram realizadas no programa R (versão 3.4.4) e SPSS Statistics® 

(IBM, versão 20.0). 
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4.6. Fases de derivação, validação e replicação do algoritmo farmacogenético de 

varfarina 

Da coorte 1 (n=832), 309 casos estavam em fase estável do tratamento com varfarina 

(segundo critério estabelecido acima) e apresentaram um banco de dados completo (sem 

dados faltantes). 

Para a derivação do algoritmo farmacogenético de dosagem de varfarina, 75% (Banco 

1, n=232) provenientes da coorte de pacientes em dose estável (1ª coorte, n=309) foram 

selecionados randomicamente, deixando 25% dessa coorte para validação interna (Banco 2, 

n=77). Permutações randômicas para gerar os Bancos 1 e 2 foram realizadas 15.000 vezes, 

para avaliar a estabilidade da acurácia preditiva do modelo, independentemente do tamanho 

da base de dados fornecida para predição (ver seção de Resultados para mais detalhes). O 

modelo final de predição de dose foi baseado no modelo de regressão linear múltipla, 

combinando os efeitos médios de cada covariável durante as 15.000 permutações para os 

Bancos 1 e 2. Uma coorte adicional de pacientes em terapia estável de varfarina (2ª coorte, 

n=133), recrutada em um período distinto, foi utilizada para avaliar a reprodutibilidade do 

modelo final do algoritmo. O desenho do estudo está elucidado na Figura 4. 
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Figura 4. Desenho do estudo: fases de derivação, validação e replicação do algoritmo 

farmacogenético de dosagem de varfarina. Os parâmetros R2
d e R2

v são os coeficientes de 

determinação médios dos modelos de regressão linear múltipla derivados das amostras de 

derivação e validação interna (Banco 1 e Banco 2), respectivamente. β's são os coeficientes 

de regressão correspondentes à cada covariável; ρ é o coeficiente de correlação de Pearson. 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1. Caraterísticas gerais das coortes estudadas 

 A Tabela 2 sumariza as características demográficas, clínicas e genéticas dos 

pacientes do estudo. Na 1ª coorte (n=832), a idade média (± SD) foi de 63 ± 14 anos, 50,1% 

(417) eram mulheres, o peso médio (± SD) foi de 72 ± 16 kg, a altura media (± SD) foi de 

1,64 ± 0,10 m, a maioria dos pacientes (69,9%) declarou sua raça/cor como branca, 5,8% 

eram fumantes, 21,3% eram diabéticos, 6,3% utilizavam aspirina (AAS) e/ou outro 

antiagregante plaquetário e 13,3% utilizavam amiodarona, fármaco antiarrítmico que 

apresenta interação medicamentosa com a varfarina. Nenhuma diferença estatisticamente 

significativa foi encontrada quando as coortes em dose estável foram comparadas, com 

exceção de uma maior frequência de autodeclarados negros (17,8 versus 7,1%) e menor 

tempo de uso de varfarina (5,6 ± 4,6 versus 6,7 ± 5,3) na 2ª coorte. 

 As distribuições genotípicas para o polimorfismo VKORC1 c.-1639G>A e as 

frequências dos metabolizadores preditos pelo CYP2C9 das coortes são mostradas na Tabela 

2. Observamos uma baixa incidência de indivíduos com fenótipo metabolizador lento (ML) 

predito pelo CYP2C9: 1,9% e 1,6% na 1ª e 2ª coortes em dose estável, respectivamente. 
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Tabela 2. Características gerais, clínicas e demográficas dos pacientes (1ª coorte – total 

n=832; em dose estável n=309; e 2ª coorte – n=133). 

Variáveis 
1ª coorte 

n=832 

1ª coorte em 

dose estável 

n=309 

2ª coorte em 

dose estável 

n=133 

P 

Gênero, feminino (%) 50,1 49,8 43,6 0,215 

Idade (anos) 63 ± 14 64 ± 14 63 ± 17 0,939 

IMC (kg/m²) 27 ± 5 27 ± 5 26 ± 4 0,169 

Altura (m) 1,64 ± 0,10 1,65 ± 0,11 1,65 ± 0,09 0,717 

Peso (kg) 72 ± 16 73 ± 17 71 ± 14 0,093 

Raça/cor autodeclarada (%) 

Branca 

Parda 

Negra 

 

69,9 

21,6 

8,5 

 

75,4 

17,5 

7,1 

 

58,2 

24,0 

17,8 

< 0,001 

Fumantes (%)  5,8 4,6 3,0 0,603 

Diabéticos (%) 21,3 20,2 20,3 0,999 

Uso de amiodarona (%) 13,3 10,7 10,7 1,000 

Uso de AAS e/ou outros antiagregantes 

plaquetários (%) 
6,3 2,9 6,0 0,175 

Tempo de uso de varfarina 6,1 ± 5,1 6,7 ± 5,3 5,6 ± 4,6 0,030 

Dose de varfarina (mg/semana) 28,6 ± 13,0 28,5 ± 11,0 27,7 ± 13,3 0,564 

Fenótipos metabolizadores CYP2C9 (%) 

ME  

MI 

ML 

 

73,4 

25,2 

1,4 

 

72,2 

25,9 

1,9 

 

74,6 

23,8 

1,6 

0,905 

VKORC1 c.-1639G>A (%) 

GG 

GA 

AA 

MAF (Alelo A) (%) 

 

47,3 

40,4 

12,3 

33,0 

 

49,5 

41,1 

9,4 

30,0 

 

34,4 

57,6 

8,0 

37,0 

0,060 

ABCB1 c.3435C>T (%) 

CC 

CT 

TT 

MAF (Alelo T) (%) 

 

36,9 

45,5 

17,6 

40,3 

 

31,7 

49,5 

18,8 

44,0 

 

27,8 

48,9 

23,3 

48,0 

0,406 

CYP4F2 c.1297G>A (%) 

GG 

GA 

AA 

MAF (Alelo A) (%) 

 

49,9 

41,6 

8,5 

29,3 

 

50,5 

40,8 

8,7 

29,0 

 

55,7 

39,8 

4,5 

24,0 

0,294 

Variáveis contínuas foram expressas como média ± SD. Variáveis categóricas foram expressas como frequências, em porcentagens. Polimorfismos: 
CYP2C9*2 (c.430C>T, rs1799853), CYP2C9*3 (c.1075A>C, rs1057910), VKORC1 c.-1639G>A (rs9923231), ABCB1 c.3435C>T (rs1045642), 
CYP4F2 c.1297G>A (rs2108622). ME: Metabolizador Extensivo (*1/*1); MI: Metabolizador Intermediário (*1/*2 ou *1/*3); ML: Metabolizador Lento 
(*2/*2, *3/*3, ou *2/*3); IMC: Índice de Massa Corporal; AAS: aspirina; MAF: Frequência do Alelo Menor. * Valores P < 0,05 revelam diferenças 
estatisticamente significativas entre as duas coortes em dose estável, de acordo com os testes qui-quadrado, exato de Fisher ou t de Student. As duas 
coortes em dose estável foram diferentes em relação à raça/cor autodeclarada e ao tempo de uso de varfarina. 
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Em relação ao ABCB1 c.3435C>T, as frequências do alelo variante T (frequência do 

menor alelo, MAF) e do genótipo homozigoto polimórfico (TT) foram, em média, 44,2% e 

20,5%, respectivamente. Para o CYP4F2 c.1297G>A, as frequências do alelo variante A e 

do genótipo AA foram, em média, 26,7% e 6,5%, respectivamente. Verificamos que ambos 

os polimorfismos estudados no ABCB1 e no CYP4F2 estavam distribuídos de acordo com o 

equilíbrio de Hardy-Weinberg em ambas as coortes (ABCB1: p (χ²) = 0,103 e 0,813; 

CYP4F2: p (χ²) = 0,926 e 0,362, respectivamente para a 1ª e 2ª coortes). 

A dose semanal de manutenção de varfarina (em mg) foi 28,5 ± 11,0 para a primeira 

coorte em dose estável (amostra de derivação; n=309) e 27,7 ± 13,3 para a segunda coorte 

(amostra de validação externa; n=133). 

 

5.2. Características dos pacientes da 1ª coorte em dose estável de acordo com os 

genótipos ABCB1 e CYP4F2 

Verificamos as características gerais e clínicas dos pacientes da 1ª coorte em dose 

estável (n=309) de acordo com os subgrupos de genótipos ABCB1 c.3435C>T (Tabela 3a) e 

CYP4F2 c.1297G>A (Tabela 3b). Não encontramos diferença estatisticamente significativa 

entre os subgrupos genotípicos, com exceção das porcentagens de brancos, pardos e negros 

em relação aos genótipos CYP4F2 c.1297G>A, de forma que nenhum paciente autodeclarado 

negro apresentou genótipo homozigoto polimórfico (AA). 
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Tabela 3. Características gerais, clínicas e genéticas dos pacientes da 1ª coorte em dose 

estável (n=309) de acordo com os genótipos a) ABCB1 c.3435C>T e b) CYP4F2 c.1297C>T, 

respectivamente. 

Variáveis 

a) Genótipos ABCB1 c.3435C>T 

P CC 

(n=98) 

CT 

(n=153) 

TT 

(n=58) 

Gênero, feminino % (n) 44,9 (44) 52,3 (80) 51,7 (30) 0,495 

Idade (anos) 63 ± 15 64 ± 11 64 ± 14 0,816 

IMC (kg/m²) 26 ± 5 27 ± 5 27 ± 4 0,134 

Raça/cor autodeclarada % (n) 

Branca 

Parda 

Negra 

 

75,5 (74) 

17,4 (17) 

7,1 (7) 

 

75,2 (115) 

17,6 (27) 

7,2 (11) 

 

75,9 (44) 

17,2 (10) 

6,9 (4) 

1,000 

Fumantes % (n) 7,1 (7) 3,9 (6) 1,7 (1) 0,329 

Uso de amiodarona % (n) 14,3 (14) 9,2 (14) 8,6 (5) 0,406 

VKORC1 c.-1639G>A % (n) 

GG 

GA 

AA 

 

53,1 (52) 

39,8 (39) 

7,1 (7) 

 

46,4 (71) 

41,8 (64) 

11,8 (18) 

 

51,7 (30) 

41,4 (24) 

6,9 (4) 

0,645 

Fenótipos metabolizadores CYP2C9 % (n) 

ME  

MI + ML 

 

70,4 (69) 

29,6 (29) 

 

72,5 (111) 

27,5 (42) 

 

74,1 (43) 

25,9 (15) 

0,872 

Variáveis 

b) Genótipos CYP4F2 c.1297G>A 

P GG 

(n=156) 

GA 

(n=126) 

AA 

(n=27) 

Gênero, feminino % (n) 47,4 (74) 53,2 (67) 48,1 (13) 0,653 

Idade (anos) 64 ± 13 63 ± 15 64 ± 14 0,902 

IMC (kg/m²) 27 ± 5 27 ± 4 27 ± 4 0,997 

Raça/cor autodeclarada % (n) 

Branca 

Parda 

Negra 

 

69,9 (109) 

19,2 (30) 

10,9 (17) 

 

78,6 (99) 

17,5 (22) 

4,0 (5) 

 

92,6 (25) 

7,4 (2) 

0,0 (0) 

0,040 

Fumantes % (n) 5,3 (8) 4,8 (6) 3,7 (1) 0,769 

Uso de amiodarona % (n) 12,2 (19) 10,3 (13) 3,7 (1) 0,469 

VKORC1 c.-1639G>A % (n) 

GG 

GA 

AA 

 

46,2 (72) 

44,9 (70) 

9,0 (14) 

 

55,6 (70) 

36,5 (46) 

7,9 (10) 

 

40,7 (11) 

40,7 (11) 

18,5 (5) 

0,235 

Fenótipos metabolizadores CYP2C9 % (n) 

ME  

MI + ML 

 

73,1 (114) 

26,9 (42) 

 

70,6 (89) 

29,4 (37) 

 

74,1 (20) 

25,9 (7) 

0,878 

Variáveis contínuas foram expressas como média ± SD. Variáveis categóricas foram expressas como frequências, em porcentagens. 
Valor P dos testes qui-quadrado, exato de Fisher ou ANOVA, comparando os subgrupos genotípicos do ABCB1 e CYP4F2. 



 

 

37 

 

A Tabela 4 resume as frequências genotípicas e alélicas dos polimorfismos de 

interesse nos genes ABCB1 e CYP4F2 dos pacientes da 1ª coorte em dose estável (n=309) e 

de acordo com os subgrupos raciais autodeclarados, categorizados como brancos (n=76) e 

não-brancos (n=233). 

Tabela 4. Frequências alélicas e genotípicas dos polimorfismos de interesse nos genes 

ABCB1 e CYP4F2 dos pacientes da 1ª coorte em dose estável de varfarina (n=309), de acordo 

com subgrupos raciais autodeclarados (não-brancos e brancos). 

 

Polimorfismos 
Não-brancos % (n) 

(n=76) 

Brancos % (n) 

(n=233) 
P (χ²) 

ABCB1 c.3435C>T  

CC 31,6 (24) 31,8 (74) 

0,995 

CT 50,0 (38) 49,4 (115) 

TT 18,4 (14) 18,8 (44) 

MAF (alelo T) 43 44 

P (EHW) 0,878 0,954 

CYP4F2 c.1297G>A  

GG 61,8 (47) 46,8 (109) 

0,031 

GA 35,5 (27) 42,5 (99) 

AA 2,7 (2) 10,7 (25) 

MAF (alelo A) 20 32 

P (EHW) 0,412 0,722 

P (EHW): valor P do teste qui-quadrado para o equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) 
P (χ²): valor P dos testes qui-quadrado ou exato de Fisher, comparando as frequências genotípicas dos subgrupos 
não-brancos e brancos. 

 

Para os pacientes da 1ª coorte em dose estável (n=309), as frequências do alelo 

variante T e do genótipo homozigoto polimórfico TT para ABCB1 c.3435C>T foram 44% e 

18,8%, respectivamente. As frequências do alelo variante A e do genótipo homozigoto 

polimórfico AA para CYP4F2 c.1297G>A foram 29% e 8,7%, respectivamente (Tabela 2). 

Nossas frequências observadas são similares às frequências relatadas na literatura 

105,106,111,112. Os polimorfismos analisados no ABCB1 e CYP4F2 foram encontrados em 
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equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) também nos subgrupos raciais autodeclarados 

(p>0,05). Foi verificada diferença estatisticamente significativa da frequência do alelo 

polimórfico (A) do CYP4F2 c.1297G>A entre os subgrupos raciais (não-brancos: 20% e 

brancos: 32%; p=0,031). Porém essa diferença não foi verificada em relação ao MAF (alelo 

T) para o ABCB1 c.3435C>T (não-brancos: 43% e brancos: 44%; p=0,995). 

 

5.3. Avaliação da associação dos polimorfismos em ABCB1 e CYP4F2 com a 

variabilidade de dose terapêutica de varfarina 

5.3.1 Dose estável de varfarina versus genótipos ABCB1 c.3435C>T 

A Figura 5 mostra a distribuição da dose estável de varfarina, de acordo com os 

genótipos ABCB1, após ajuste único por RLM, considerando como covariáveis o 

polimorfismo ABCB1 c.3435C>T, idade, gênero, IMC, raça/cor autodeclarada, uso de 

amiodarona, fenótipos metabolizadores CYP2C9 e genótipos VKORC1 c.-1639G>A. O 

grupo total de pacientes com dose estável provenientes da 1ª coorte (n=309) foi separado em 

dois subgrupos: brancos (n=233) e não-brancos (n=76). Para as análises de regressão dos 

subgrupos raciais autodeclarados, a variável raça/cor autodeclarada não foi incluída como 

covariável do modelo de regressão.  

Através de uma análise de variância univariada (one-way ANOVA) para o grupo total 

de pacientes em terapia anticoagulante estável da 1ª coorte (n=309), encontramos que as 

doses médias de varfarina variam de acordo com os genótipos ABCB1 c.3435C>T: CC: 30,5 

± 0,6 (n=98), CT: 28,0 ± 0,5 (n=153), TT: 26,2 ± 0,6 (n=58) (média da dose estável ± EP em 

mg/semana); p (ANOVA) < 0,001. O método post-hoc de Tukey HSD revelou que os 
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pacientes com genótipo ABCB1 3435CC apresentam uma dose estatisticamente significativa 

mais elevada em relação aos carreadores dos genótipos CT e TT (CC versus TT: p<0.001; 

CC versus CT: p=0.003; CT versus TT: p=0.111). Além disso, o polimorfismo ABCB1 

contribuiu significativamente para o ajuste do modelo de RLM (p=0,003) (Figura 5). 

 

Figura 5. Dose média de varfarina (em mg/semana) de acordo com genótipos ABCB1 

c.3435C>T em pacientes em tratamento anticoagulante estável (1ª coorte). O valor p 

apresentado se refere ao teste ANOVA. Valores com diferentes símbolos sobrescritos (*, #) 

são estatisticamente diferentes de acordo com o teste post hoc HSD de Tukey, onde: * CC é 

diferente de CT e TT; # CT e TT são iguais, porém diferentes de CC. 

 

Para o subgrupo de pacientes não-brancos, também encontramos diferença 

estatisticamente significativa entre as doses médias estáveis de varfarina de acordo com os 

genótipos ABCB1: CC=35,3 ± 1,3 (n=24), CT=29,8 ± 1,0 (n=38); TT=25,1 ± 2,0 (n=14) 

(média da dose estável ± EP em mg/semana); p (ANOVA) < 0,001. Os pacientes carreadores 
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do genótipo selvagem CC para ABCB1 c.3435C>T apresentaram doses estatisticamente mais 

elevadas em relação aos carreadores dos genótipos CT e TT, de acordo com o teste post-hoc 

de Tukey (CC versus TT: p<0,001; CC versus CT: p=0,006; CT versus TT: p=0,063). 

Novamente, o polimorfismo ABCB1 contribuiu significativamente para o ajuste do modelo 

de RLM para o subgrupo não-brancos (p=0,006) (Figura 5). Na Tabela 5 são sumarizadas 

as doses preditas pelos modelos de regressão ajustados utilizando os genótipos ABCB1 como 

covariável adicional. 

 

Tabela 5. Doses de varfarina preditas pelos modelos de regressão linear ajustados utilizando 

os genótipos ABCB1 como covariáveis. 

Subgrupos 

Genótipos 

ABCB1 

c.3435C>T  

Média da 

dose predita 

(mg/semana) 

EP 
Intervalo de 

confiança (95%) 
P (ANOVA) 

 

Total 

estáveis 

(n=309) 

CC 30,5 0,6 29,3 31,7 

<0,001 CT 28,0 0,5 27,1 29,0 

TT 26,2 0,6 25,0 27,5 

 

Não-

brancos 

(n=76) 

CC 35,3 1,3 32,6 38,0 

<0,001 CT 29,8 1,0 27,7 31,9 

TT 25,1 2,0 20,8 29,3 

 

Brancos 

(n=233) 

CC 30,0 0,7 27,5 30,4 

0,084 CT 27,3 0,6 26,1 28,5 

TT 26,8 0,7 25,4 28,1 

 

No entanto, para o subgrupo de pacientes brancos, não encontramos diferenças 

estatisticamente significativas da dose média de varfarina de acordo com os genótipos 

ABCB1: CC=30,0 ± 0,7 (n=74), CT=27,3 ± 0,6 (n=115), TT=26,8 ± 0,7 (n=44) (média da 

dose estável ± EP em mg/semana); p (ANOVA)=0.084; (Figure 5); de acordo com o teste 

post-hoc de Tukey: CC versus TT: p=0,126; CC versus CT: p=0,144; CT versus TT: p=0,867.  
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5.3.2 Dose estável de varfarina versus genótipos CYP4F2 c.1297G>A 

A Figura 6 mostra a distribuição da dose estável de varfarina, de acordo com os 

genótipos CYP4F2, após ajuste único por RLM, considerando como covariáveis o 

polimorfismo CYP4F2 c.1297G>A, idade, gênero, IMC, raça/cor autodeclarada, uso de 

amiodarona, fenótipos metabolizadores CYP2C9 e genótipos VKORC1 c.-1639G>A. 

Similarmente, para as análises de regressão dos subgrupos raciais autodeclarados, a variável 

raça/cor autodeclarada não foi incluída como covariável do modelo de regressão. 

 

Figura 6. Dose média de varfarina (em mg/semana) de acordo com genótipos CYP4F2 

c.1297G>A em pacientes com tratamento anticoagulante estável (1ª coorte). O valor p 

apresentado se refere ao teste ANOVA. Valores com diferentes símbolos sobrescritos (*, #) 

são estatisticamente diferentes de acordo com o teste post hoc HSD de Tukey, onde: * CC é 

diferente de CT e TT; # CT e TT são iguais, porém diferentes de CC. 
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Em relação ao polimorfismo CYP4F2 c.1297G>A, não encontramos diferenças 

estatisticamente significativas da dose estável média de varfarina em relação aos grupos 

genotípicos: GG=27,7 ± 0,4 (n=156), GA=29,3 ± 0,5 (n=126), AA=28,9 ± 0,9 (n=27); p 

(ANOVA) = 0,062; Teste de Tukey: GG versus AA: p=0,567; GG versus GA: p=0,053; GA 

versus AA: p=0,946. Na Tabela 6 estão resumidas as doses preditas pelos modelos de 

regressão ajustados utilizando os genótipos CYP4F2 como covariável. 

 

Tabela 6. Doses de varfarina preditas pelos modelos de regressão linear ajustados utilizando 

os genótipos CYP4F2 como covariáveis. 

Subgrupos 

Genótipos 

CYP4F2 

c.1297G>A  

Média da 

dose predita 

(mg/semana) 

EP 
Intervalo de 

confiança (95%) 
P (ANOVA) 

 

Total 

estáveis 

(n=309) 

GG 27,7 0,4 26,8 28,6 

0,062 GA 29,3 0,5 28,2 30,3 

AA 28,9 0,9 27,0 30,8 

 

Não-

brancos 

(n=76) 

GG 29,2 1,1 27,1 31,3 

0,048 GA 33,1 1,0 31,0 35,2 

AA 33,0 1,9 8,4 57,5 

 

Brancos 

(n=233) 

GG 27,1 0,6 25,9 28,2 

0,257 GA 28,3 0,6 27,1 29,5 

AA 28,5 1,1 26,2 30,9 

 

Quando os subgrupos raciais autodeclarados foram avaliados, encontramos uma sutil 

diferença entre a dose dos indivíduos GA e GG dos pacientes não-brancos: GG=29,2 ± 1,1 

(n=47), GA=33,1 ± 1,0 (n=27), AA=33,0 ± 1,9 (n=2); p (ANOVA)=0,048. De acordo com o 

teste post-hoc de Tukey: GG versus AA: p=0,705; GG versus GA: p=0,042; GA versus AA: 

p=1,000 (Figura 6). No entanto, apenas dois pacientes autodeclarados como não-brancos 

eram carreadores do genótipo homozigoto polimórfico 1297AA. Além disso, para nenhum 
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dos modelos de RLM ajustados, a covariável CYP4F2 c.1297G>A contribuiu 

significativamente (Total estáveis: p=0,298; Não-brancos: p=0,612; Brancos: p=0,215). 

 

5.4. Incorporação dos genótipos ABCB1 e CYP4F2 no algoritmo farmacogenético 

estimador de dose de varfarina desenvolvido previamente 

 Na Tabela 7 são mostrados os parâmetros dos modelos de RLM para estimação de 

dose de varfarina com e sem os genótipos ABCB1 e CYP4F2, desenvolvidos a partir do 

método elucidado na seção 4.7 (Figura 4). Em resumo, a inclusão dos polimorfismos ABCB1 

c.3435C>T e CYP4F2 c.1297G>A foi capaz de aumentar o coeficiente de determinação (R²) 

do algoritmo de 38,6% para 41,2%, explicando um adicional de 2,6% da variabilidade de 

dose terapêutica de varfarina. Em conjunto, as variantes em ABCB1 e CYP4F2 foram capazes 

de reduzir a soma quadrática do erro (SQE) de predição do modelo em 3,6%, uma estimativa 

baseada na soma dos coeficientes de determinação parciais de 1,8% apresentada por cada 

variante. Ainda, o modelo incluindo os genótipos ABCB1 e CYP4F2 foi capaz de predizer 

doses mais próximas às verdadeiras (doses observadas) (erro médio relativo da dosagem 

(EMRD) = -0,03 mg/semana), quando comparado ao modelo sem essas variantes (EMRD = 

+0,08 mg/semana), como mostrado na Tabela 7. O EMRD é a razão entre a diferença das 

doses preditas e observadas médias pela dose predita média: (DP – DO)/DP. 
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Tabela 7. Coeficientes β médios, significância (valor P) e coeficiente parcial de 

determinação (R² parcial) de cada covariável dos algoritmos farmacogenéticos de dosagem 

de varfarina com e sem os genótipos ABCB1 e CYP4F2 (amostra de derivação, n=309).  

Covariável 
Modelo sem genótipos CYP4F2 e ABCB1 Modelo com genótipos CYP4F2 e ABCB1 

Coeficientes β P R² parcial (%) Coeficientes β P R² parcial (%) 

Intercepto + 24,55 0,017  + 22,47 0,025  

Raça/cor 

autodeclarada 
+ 0,41 0,632     -1,8 + 0,77 0,378 - 4,2 

Uso de 

amiodarona 
- 7,37 < 0,001 6,3 - 7,31 < 0,001 6,2 

Gênero - 1,70 0,158     0,6 - 1,92 0,109  0,8 

Idade - 1,59 < 0,001 5,5 - 1,53 < 0,001 5,3 

Peso + 0,16 < 0,001 5,1 + 0,16 < 0,001 5,4 

Altura + 0,07 0,329     0,3 + 0,08 0,277  0,4 

Uso de indutores 

enzimáticos 
+ 22,37 < 0,001 3,7 + 21,75 < 0,001 3,7 

CYP2C9  

(ME ou MI+ML) 
- 2,96 0,009 2,2 - 3,11 0,006 2,5 

VKORC1 c.-

1639G>A 
- 7,00 < 0,001 21,0 - 7,00 < 0,001 21,6 

CYP4F2 

c.1297G>A 
 

+ 1,85 0,018 1,8 

ABCB1 

c.3435C>T 
- 1,68 0,019 1,8 

Coeficiente de 

determinação 

total (R²) (%) 

 

38,6 

 

41,2 

DP 31,1 27,7 

EMRD +0,08 -0,03 

A dose semanal estável de varfarina (mg) foi utilizada como variável dependente dos modelos de RLM. Realizamos 15.000 permutações. As covariáveis 
apresentando valor p em negrito foram estatisticamente significantes para o ajuste do modelo (<0,05). As covariáveis foram categorizadas como: idade 
(décadas); gênero (1, se masculino, caso contrário 0); peso (kg); altura (cm); raça/cor autodeclarada (branca, parda, negra – 1, 2 e 3, respectivamente); uso 
de amiodarona (1, se o paciente faz uso de amiodarona, caso contrário 0); uso de indutores enzimáticos (1, se o paciente faz uso de indutores enzimáticos, 
caso contrário 0); fenótipos metabolizadores preditos pelos polimorfismos CYP2C9*2 e *3 (ME ou MI + ML – 1 e 2, respectivamente); genótipos VKORC1 
c.-1639G>A (GG, GA ou AA – 0, 1 e 2, respectivamente); genótipos CYP4F2 c.1297G>A (GG, GA ou AA – 0, 1 e 2, respectivamente); genótipos ABCB1 

c.3435C>T (CC, CT ou TT – 0, 1 e 2, respectivamente). EMRD: erro médio relativo da dosagem, calculada como (DP -DO)/DP, onde DP: média da dose 
predita e DO: média da dose observada. (DO = 28,5 mg/semana). 
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Os coeficientes de regressão (β) dos genótipos ABCB1 e CYP4F2 foram -1,68 e 

+1,85, respectivamente. O coeficiente negativo ajustado para o ABCB1 indica que indivíduos 

que apresentam alelos polimórficos em heterozigose ou homozigose (3435CT ou 3435TT), 

requerem doses mais baixas em comparação aos indivíduos selvagens (3435CC). Por outro 

lado, o coeficiente de regressão positivo do CYP4F2 sugere que os indivíduos carreadores 

dos genótipos polimórficos c.1297G>A nesse gene (GA ou AA) requerem doses superiores 

aos indivíduos com genótipo selvagem (GG). Esses dados corroboram os encontrados na 

seção 5.3, onde avaliamos a associação dos genótipos ABCB1 e CYP4F2 e a variabilidade de 

dose de varfarina em maiores detalhes. 

Em ambos os modelos, a variante VKORC1 c.1639G>A foi a covariável que mais 

contribuiu para a predição de dose (R² parcial = 21,6% e 21,0%, respectivamente para os 

modelos com e sem ABCB1 e CYP4F2).  Além disso, em ambos os algoritmos, raça/cor 

autodeclara, gênero e altura foram covariáveis que não contribuíram significativamente para 

o modelo (p>0,05). 

As distribuições dos R², geradas a partir das 15.000 análises randomizadas na amostra 

de derivação (n=309), dos modelos com e sem os genótipos ABCB1 e CYP4F2 estão 

representadas na Figura 7. A simetria das distribuições revela que o R² se comportou como 

uma distribuição normal, garantindo a estabilidade preditiva dos modelos. 
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Figura 7. Histograma (à esquerda) e boxplot (à direita) mostram a distribuição normalizada 

dos coeficientes de determinação (R²) dos algoritmos a) com e b) sem os genótipos ABCB1 

e CYP4F2 (amostra de derivação, n=309). 

 

A Figura 8 evidencia que o modelo que inclui as variantes ABCB1 e CYP4F2 

apresenta um coeficiente de correlação de Pearson entre as DP e DO (ρ=61,4%) ligeiramente 

maior do que o do modelo sem essas variantes (ρ=59,7%). Adicionalmente, as linhas de 

regressão DP-DO indicam um baixo ângulo de inclinação, de forma que pacientes que 

a) com genótipos ABCB1 e CYP4F2  

R² = 0,412 

R² = 0,386 

b) sem genótipos ABCB1 e CYP4F2 
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demandam baixas doses semanais de varfarina apresentam doses mais baixas do que as 

preditas, enquanto que pacientes que necessitam de doses elevadas apresentam doses mais 

altas do que as preditas. O ponto de virada da curva ocorre em 28,6 mg/semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Comparação dos coeficientes de correlação de Pearson (ρ) entre a dose observada 

de varfarina (DO) e a dose predita (DP) pelos algoritmos a) com (ρ=0,614) e b) sem 

(ρ=0,597) os genótipos ABCB1 e CYP4F2 (amostra de derivação, n=309). 

  

Além disso, na Figura 9a os boxplots mostram as distribuições das doses preditas 

pelo algoritmo que inclui as variantes ABCB1 e CYP4F2 (média=27,7; mediana=27,3 em 

mg/semana) e das doses observadas (média=28,5; mediana=27,5 em mg/semana) na coorte 

de derivação (n=309). A Figura 9b apresenta o erro relativo da predição (ERP), calculado 

como (DP-DO)/DP, mais uma vez sugerindo que nosso modelo de algoritmo possui uma 

ρ=0,614 

DP = 17,7 + 0,38 (DO) 

 

b) sem genótipos ABCB1 e CYP4F2 

ρ=0,597 

DP = 18,3 + 0,36 (DO) 

 

a) com genótipos ABCB1 e CYP4F2 
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tendência de subestimar doses para pacientes que requerem altas doses e superestimar doses 

para pacientes que demandam baixas doses (dose crítica em 28,6 mg/semana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Comparação entre a dose predita (DP) e dose observada (DO) a) boxplot; b) 

scatterplot do erro relativo de predição, ERP = (DP - DO)/DP, do modelo com as variantes 

ABCB1 e CYP4F2 versus DO (amostra de derivação, n=309). 

 

5.5. Fase de replicação do algoritmo farmacogenético estimador de dose de varfarina 

incluindo os genótipos ABCB1 e CYP4F2 

 A Figura 10 mostra a correlação DP-DO de Pearson para as amostras de replicação 

(n=133). Para essa coorte, nosso algoritmo não apresentou uma melhora significativa da 

correlação DP-DO, quando comparado ao modelo que não inclui os polimorfismos ABCB1 

e CYP4F2 (60,78% versus 60,75%, respectivamente) 70. 

b) a) 

ERP = 0,9 – 0,03 (DO) 
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Figura 10. Replicação do algoritmo (amostra de replicação, n=133). Correlação de Pearson 

entre a dose predita (DP) e dose observada (DO): a) modelo do presente estudo; b) Santos; 

c) IWPC; d) Perini; e) Botton com polimorfismos CYP4F2, F2 e haplótipos VKORC1 e f) 

Botton (reduzido).  

  

a) 

ρ=0,6078 

e) 

ρ=0,3305 

c) 

ρ=0,5329 ρ=0,4063 

d) 

ρ=0,6075 

b) 

ρ=0,3199 

f) 
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 Apesar disso, ambos os modelos apresentaram uma maior correlação DP-DO quando 

comparados aos algoritmos IWPC, de Perini e de Botton (ρ=53,3%, 40,6%, 33,1% e 32,0%, 

respectivamente) 36,71,113. 

A Figura 11 confirma o comportamento do algoritmo, visto previamente na Figura 

9, para a amostra de replicação (n=133). Os boxplots mostram a distribuição das doses 

preditas pelo modelo (média=26,9; mediana=27,3 em mg/semana) e doses observadas de 

varfarina (média=27,7; mediana=25,0 em mg/semana). 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 11. Comparação entre a dose predita (DP) e dose observada (DO) a) boxplot; b) 

scatterplot do erro relativo da predição, ERP = (DP - DO)/DP, do modelo com as variantes 

ABCB1 e CYP4F2 versus DO (amostra de replicação, n=133). 

b) a) 

ERP = 0,7 – 0,03 (DO) 
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5.6. Utilização de metodologia não-paramétrica para ajustar o algoritmo 

farmacogenético estimador de dose de varfarina 

 Para essa análise, visamos explorar outro tipo de modelagem estatística, que não o 

modelo RLM, que melhor se ajustasse à distribuição apresentada pela variável resposta, a 

dose estável observada.  

 A Figura 12 evidencia que a distribuição da dose estável do grupo de replicação 

(n=133) apresenta um sutil desvio de uma distribuição normal, ou seja, é não-simétrica 

(p<0.001 segundo os testes de normalidade de Komolgorov-Smirnov e Shapiro-Wilk). Dessa 

forma, uma metodologia de regressão não-paramétrica poderia ser mais indicada para 

modelar o algoritmo de predição de dose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Distribuição da dose de varfarina observada para o grupo de replicação (n=133) 

a) histograma; b) gráfico Q-Q. 

 

a) b) 
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 Dentre as diversas distribuições assimétricas exploradas para modelar a variável 

resposta (skew-t tipos 1, 2, 3, 4, 5, gama, gama generalizada, t-generalizada, gaussiana 

exponencial, t-exponencial normal), a que melhor se ajustou à distribuição real da dose foi a 

skew-t tipo 4 (ST4), segundo parâmetro de correlação (Figura 13). 

 

Figura 13. Comparação entre a distribuição da dose semanal observada (2ª coorte, n=133) e 

diversas distribuições da família GAMLSS: a) gama; b) gama generalizada; c) t-

generalizada; d) gaussiana exponencial; e) t-exponencial normal; f) skew-t tipo 4. A 

distribuição skew-t tipo 4 (ST4) é a que apresentou melhor ajuste. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

Dose 

Distribuição 
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Observamos que devido à distribuição da dose ter apresentado uma assimetria 

(skewness, em inglês), desviada para a direita, as distribuições do tipo skew-t (ST), foram as 

que melhor se ajustaram à distribuição observada para a dose. Tal função faz parte do pacote 

de Modelos Aditivos Generalizados (GAMLSS, Generalized Additive Models, do inglês), 

disponível no software R 114-118. 

A distribuição dos resíduos gerados a partir do ajuste do algoritmo a partir da 

distribuição ST4 é mostrada na Figura 14, evidenciando um bom ajuste do modelo (resíduos: 

média=0,01; DP=1,0; variância=1,0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Resíduos gerados a partir do ajuste do modelo utilizando a distribuição ST4 a) 

histograma b) gráfico Q-Q. 

 

Para o modelo do algoritmo gerado a partir da distribuição ST4, obtivemos uma dose 

média predita de 25,2 mg/semana. Os coeficientes e significâncias para cada covariável estão 

mostrados na Tabela 8.  

a) 
b) 
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Tabela 8. Coeficientes médios e significância (valor P) de cada covariável do algoritmo 

farmacogenético de dosagem de varfarina ajustado a partir da distribuição skew-t tipo 4 (ST4) 

(2ª coorte, n=133).  

 
Modelo com genótipos CYP4F2 e 

ABCB1 

Covariável Coeficientes P 

Intercepto + 17,58 0,301 

Raça/cor autodeclarada + 1,13 0,246 

Uso de amiodarona - 8,14 < 0,001 

Gênero + 1,35 0,497  

Idade - 0,11 0,024 

Peso + 0,05 0,416 

Altura + 0,12 0,296  

CYP2C9 (ME ou MI+ML) - 6,13 < 0,001 

VKORC1 c.-1639G>A - 5,94 < 0,001 

CYP4F2 c.1297G>A + 1,53 0,203 

ABCB1 c.3435C>T + 1,22 0,205 

DP (mg/semana) 25,191 

 

 

A partir da comparação das doses preditas pelo algoritmo modelado pela distribuição 

ST4 com as doses preditas pelo algoritmo gerado a partir do modelo de RLM e a dose real 

observada, encontramos que o modelo ST4 prediz, em geral, doses mais baixas do que o 

modelo RLM (DP do modelo ST4: mín=8,4; máx=37,3; média=25,2; mediana=26,0 em 

mg/semana; DP do modelo RLM: mín=3,7; máx=42,9; média=28; mediana=29,6 em 

mg/semana) (Figura 15a). Além disso, a partir do gráfico da diferença dos erros quadráticos 

das dosagens preditas pelo modelo ST4 e RLM (Figura 15b), verificamos que, 

comparativamente, para doses menores que 30,5 mg/semana o modelo ST4 apresentou 
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menores erros quadráticos de predição, enquanto que para doses maiores que 30,5 

mg/semana o modelo RLM se superou na predição em relação ao modelo ST4. 

 

 

Figura 15. a) Comparação entre as doses preditas (DP) pelos modelos ST4 e RLM e a dose 

observada (DO) b) Diferença entre os erros quadráticos das dosagens preditas pelos modelos 

ST4 e RLM (n=133). 

 

Assim, apesar de o modelo ST4 ter se ajustado melhor à distribuição de dose 

observada, para doses superiores a 30,5 mg/semana essa abordagem estatística utilizada para 

modelar a dose predita de varfarina não foi melhor do que a anteriormente utilizada (RLM), 

que não levou em consideração a assimetria da distribuição. 

  

  

DEQ = - 4,57 + 0.15 (DO) 

 

b

) a) 
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6. DISCUSSÕES 

 

 

6.1. Avaliação da associação dos polimorfismos em ABCB1 e CYP4F2 com a 

variabilidade de dose terapêutica de varfarina 

No presente estudo, observamos que os pacientes carreadores do alelo variante 

c.3435T no gene ABCB1 (genótipos CT e TT) necessitaram, em média, de dosagens estáveis 

de varfarina inferiores quando comparadas aos indivíduos selvagens CC, quando a dose foi 

ajustada a partir de outros fatores genéticos, clínicos e demográficos relevantes. Resultados 

similares foram obtidos no estudo de Wadelius et al. (2004). Neste estudo, os autores 

verificaram que um haplótipo do ABCB1 que incluía apenas o alelo 3435T variante, sendo 

os genótipos dos outros SNPs selvagens, foi encontrado em maior porcentagem (p(χ²) = 

0,0242) no subgrupo de pacientes que requerem doses mais baixas de varfarina (<0.33 mg/kg, 

60%), em comparação aos subgrupos que requerem uma dose média (0.33-0.46 mg/kg, 25%) 

ou alta (>0.46 mg/kg, 15%). Ainda, foi observado que os pacientes carreadores desse 

haplótipo, heterozigotos para a variante 3435T (n=20), necessitaram de uma dose de 

varfarina 24% mais baixa, em média, em relação aos pacientes que não apresentam esse 

haplótipo (n=180) 79. 

De maneira similar, Kim Y e colaboradores (2013) verificaram que os pacientes 

carreadores do genótipo homozigoto polimórfico ABCB1 c.3435TT necessitaram, 

descritivamente, da menor dose média de varfarina quando comparada às doses médias de 

manutenção dos pacientes com genótipos CT ou CC (dose de varfarina (mg/semana): CC 
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(n=70): 59,5; CT (n=90): 56,9; TT (n=36): 55,6). Porém, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os subgrupos genotípicos. Apesar disso, de acordo com 

a raça, é possível verificar que os africanos, hispânicos e americanos-asiáticos (o subgrupo 

de não-brancos no estudo de Kim Y et al.), quando analisados conjuntamente apresentaram 

uma tendência de diminuição de dose de varfarina à medida que o genótipo tem adição do 

alelo variante 3435T 94. Os autores consideraram que o estudo apresentou baixo poder 

estatístico devido a um número reduzido de pacientes em alguns subgrupos genotípicos. 

Similarmente, outros estudos também falharam em encontrar uma associação 

estatisticamente significante entre o polimorfismo ABCB1 c.3435C>T e requerimentos de 

dose de varfarina 92,103. 

Contrário aos nossos resultados, no estudo brasileiro de De Oliveira Almeida et al. 

(2011) foi observado que o alelo variante ABCB1 c.3435T contribuiu para doses superiores 

de varfarina em pacientes trombofílicos 93,119. Esse achado foi observado exclusivamente 

para o subgrupo de pacientes que necessitam de dose semanal de varfarina superior a 70 mg 

(classificados com pacientes resistentes à varfarina). É válido pontuar que no estudo de De 

Oliveira Almeida e colaboradores a frequência observada para o alelo variante T foi muito 

elevada (66%) em comparação à frequência reportada em outros estudos brasileiros, 

incluindo o presente (em torno de 40%) 105,106. Além disso, em seu estudo os pacientes foram 

categorizados em dois subgrupos: aqueles recebendo doses semanais de varfarina superiores 

a 70 mg (resistentes) e aqueles recebendo doses inferiores, o que difere da metodologia de 

análise do presente estudo. 
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Na literatura, os estudos que objetivaram investigar os efeitos do polimorfismo 

ABCB1 c.3435C>T na glicoproteína-P (gp-P) são bastante controversos 97,98,107. Em alguns 

estudos, foi observado aumento do efluxo do substrato em análise, bem como aumento de 

expressão do mRNA da gp-P no trato intestinal de carreadores do genótipo selvagem 3435CC 

em comparação aos indivíduos 3435CT ou 3435TT 120,121. Contrariamente, outros estudos 

relataram que esses mesmos parâmetros foram significativamente menores nos indivíduos 

selvagens 122-124. Em outras palavras, alguns estudos reportaram que o polimorfismo ABCB1 

c.3435C>T leva ao aumento da função ou expressão da gp-P, embora outros tenham 

encontrado que essa variante causa perda de função da gp-P, podendo levar à uma atividade 

reduzida 107,120,125-127. Contudo, esses estudos não foram realizados com o mesmo substrato e 

mesmas populações. Assim, é possível que o efeito do polimorfismo ABCB1 c.3435C>T 

sobre a atividade da gp-P dependa do substrato analisado, em específico, bem como de 

fatores ambientais 98,128. 

As hipóteses biológicas sobre como a variante ABCB1 c.3435C>T afeta a gp-P são 

diversas. O ABCB1 c.3435C>T consiste em uma mutação silenciosa, uma vez que essa 

substituição de nucleotídeo não leva à alteração do aminoácido codificado pelo códon 

(isoleucina, posição 1145), portanto não altera a estrutura primária da gp-P codificada. 

Apesar disso, Chava et al. (2007) pressupõe, com base em resultados observados, que a 

variante rs1045642 leva à uma alteração conformacional da gp-P, podendo afetar os sítios de 

reconhecimento a alguns substratos e explicando as alterações observadas do perfil funcional 

dessa proteína. Os autores assumem que essa mudança conformacional poderia ocorrer 

devido à variante c.3435C>T alterar o tempo de enovelamento proteico co-traducional, em 

consequência da tradução de um códon raro 126. Outra hipótese considera que outras variantes 
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em desequilíbrio de ligação com o polimorfismo c.3435C>T, presentes em regiões de 

controle de expressão gênica do ABCB1 (por exemplo, regiões promotoras ou enhancers), 

são responsáveis por influenciar a expressão da proteína gp-P 120,129. Adicionalmente, é 

sabido que a variante ABCB1 c.3435C>T está em forte desequilíbrio de ligação com as 

variantes não-sinônima c.2677T>G (p.Ser893Ala) e sinônima c.1236T>C (p.Gly412=), de 

forma que alguns autores acreditam que a variante c.3435C>T por si só não influencia a 

atividade da gp-P, mas sim o haplótipo como um todo 99,100. 

Em relação ao impacto do polimorfismo ABCB1 c.3435C>T no requerimento de dose 

de varfarina, sugerimos que a possível explicação biológica dos nossos achados consiste no 

fato do alelo variante 3435T (ou SNP em forte desequilíbrio de ligação) levarem à uma 

atividade reduzida de efluxo desse substrato, seja por alteração de expressão ou, menos 

provavelmente, devido à alteração do enovelamento da gp-P, gerando uma diferença sutil em 

sua estrutura terciária e afetando o sítio de reconhecimento da varfarina. Em ambos os casos, 

haveria aumento da biodisponibilidade da varfarina e, portanto, menores doses seriam 

requeridas pelos pacientes que apresentam os genótipos 3435CT e 3435TT. 

 No entanto, nosso estudo apresenta uma importante limitação: nós não analisamos a 

ancestralidade genética dos pacientes. Ao invés disso, nós utilizamos o parâmetro raça/cor 

autodeclarada, categorizada de acordo com os critérios do censo brasileiro IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). Esse parâmetro, apesar de ser muito útil no cenário de 

estudos de vida-real, não se correlaciona completamente com a ancestralidade genética nos 

indivíduos da população brasileira 130, uma vez que a autopercepção de cor/raça no Brasil é 
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considerada primariamente com base em características fenotípicas do indivíduo, bem como 

fatores sociais, culturais e geográficos 131. 

A associação entre o ABCB1 c.3435C>T e os requerimentos de dose de varfarina, o 

principal achado do nosso estudo, foi observada para o grupo total de pacientes em terapia 

anticoagulante estável, bem como para o subgrupo de pacientes autodeclarados não-brancos, 

mas não para o subgrupo de autodeclarados brancos. Na literatura, há evidências de que o 

efeito de variantes genéticas sobre a variabilidade de dose de varfarina pode diferir de acordo 

com a raça 132. Assim, a limitação em nosso estudo citada acima poderia estar, pelo menos 

parcialmente, contribuindo para essa falta de associação. Além disso, o alelo variante 

c.3435T no gene ABCB1 é menos comum em pardos e negros do que na população 

caucasiana, segundo dados publicados da população geral brasileira, com base em análises 

de ancestralidade 105. Apesar desse fato, foi observado no estudo de Kim et al. (2001) que a 

função e atividade da gp-P são equivalentes em americanos-europeus e afro-americanos 125. 

Dessa forma, são necessários estudos suplementares para elucidar o impacto específico do 

polimorfismo ABCB1 c.3435C>T em subgrupos raciais de pacientes brasileiros. 

Com relação à falta de associação do polimorfismo CYP4F2 c.1297G>A com o 

requerimento de dose de varfarina, verificamos que apesar de as doses em cada subgrupo 

genotípico não serem estatisticamente diferentes, mesmo quando os subgrupos raciais 

autodeclarados foram avaliados, houve uma tendência descritiva de aumento de dose semanal 

(mg/semana) em indivíduos carreadores do alelo polimórfico 1297A (correspondendo aos 

genótipos GA e AA): GG=27,7 ± 0,4 (n=156), GA=29,3 ± 0,5 (n=126), AA=28,9 ± 0,9 

(n=27). 
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Contrário aos nossos resultados que não evidenciaram significância estatística, 

através de um estudo de associação genômica ampla (GWAS), Caldwell e colaboradores 

(2008) encontraram evidências de que o polimorfismo rs2108622 influencia marginalmente 

na variabilidade de dose de varfarina. Os autores verificaram em três casuísticas 

independentes de pacientes caucasianos em terapia anticoagulante estável (n=1009), que a 

variante CYP4F2 c.1297G>A contribuiu com aproximadamente 1 mg por dia (ou 7 

mg/semana) de aumento da dosagem em indivíduos homozigotos polimórficos AA, em 

comparação com indivíduos com genótipo selvagem GG 76. Outros estudos reportaram 

resultados similares 111,112,133. 

Em resumo, nossos resultados parciais sugerem que o polimorfismo ABCB1 

c.3435C>T pode influenciar o requerimento de dose de varfarina em pacientes brasileiros, 

quando associado a outros fatores genotípicos, demográficos e clínicos relevantes. 

 

6.2. Incorporação dos genótipos ABCB1 e CYP4F2 no algoritmo farmacogenético 

estimador de dose de varfarina desenvolvido previamente 

De acordo com meta-análises recentes, modelos que incluem variantes genéticas para 

guiar o tratamento com a varfarina são considerados efetivos em melhorar a segurança e 

efetividade da terapia anticoagulante, através da diminuição da ocorrência de eventos 

adversos (hemorrágicos e tromboembólicos), maior tempo dentro da faixa terapêutica 

recomendada e diminuição do tempo para se atingir uma terapia anticoagulante estável, 

quando comparado ao modo tradicional de estabelecimento de dose de varfarina 61-65,69. As 

principais variantes genéticas que explicam a variabilidade de resposta/dose de varfarina 
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estão localizadas nos genes VKORC1 e CYP2C9 e são bem caracterizadas e descritas na 

literatura 11,12. No entanto, uma porcentagem considerável (mais de 40%) dessa variabilidade 

continua inexplicada.      

No presente estudo, verificamos que a incorporação dos genótipos ABCB1 e CYP4F2 

no algoritmo farmacogenético estimador de dose de varfarina desenvolvido previamente 70, 

que já incluía como preditores as variantes genéticas no VKORC1 e CYP2C9, bem como 

idade, uso de co-medicações (em especial amiodarona e indutores enzimáticos), peso, altura, 

gênero e raça/cor autodeclarada, foi capaz de acurar a predição de dose de varfarina, 

explicando um adicional de 3,6% da variabilidade de dose e aumentando marginalmente o 

coeficiente de determinação total do algoritmo e a correlação entre a dose predita e 

observada. Além disso, o algoritmo que inclui as variantes ABCB1 e CYP4F2 foi capaz de 

predizer doses mais próximas às verdadeiras, quando comparado ao modelo que não inclui 

essas variantes genéticas, apresentando menor erro médio relativo de dosagem. 

Após validar nosso algoritmo em uma segunda coorte independente de pacientes em 

terapia anticoagulante estável, o modelo que incorpora as variantes ABCB1 e CYP4F2 

apresentou uma correlação DP-DO similar ao apresentado pelo modelo sem essas variantes, 

não demonstrando desempenho superior na predição de dose de varfarina. No entanto, ambos 

os algoritmos desenvolvidos pelo nosso grupo (presente e anterior) ao serem testados nessa 

coorte de pacientes brasileiros demonstraram melhor desempenho quando comparados a 

outros algoritmos, apresentando a maior correlação DP-OD 36,71,113. Até mesmo o modelo de 

Botton que inclui a mesma variante CYP4F2 c.1297G>A avaliada por nós, apresentou um 
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desempenho inferior, indicando que nossos algoritmos podem ser mais acurados na predição 

de dose de varfarina em pacientes brasileiros, que são altamente miscigenados.  

De fato, o algoritmo desenvolvido pelo Consórcio Internacional da Farmacogenética 

da Varfarina (IWPC) incluiu em sua coorte de derivação pacientes de nove diferentes países 

dos quatro continentes, não sendo calibrado para uma população específica. No mesmo 

sentido, os algoritmos de Botton foram desenvolvidos a partir de dados demográficos e 

genéticos de pacientes da região sul do Brasil, que, de maneira geral, possuem um alto grau 

de ascendência europeia não sendo tão miscigenados quanto o restante da população 

brasileira. Uma análise prospectiva em 318 pacientes revelou que as doses preditas pelo 

algoritmo de Santos et al. (2015) foram mais próximas às esperadas quando comparado ao 

algoritmo IWPC, especialmente em pacientes com TTR ≥ 73% e com dose estável (p<0,001), 

sugerindo que quando aplicado à população brasileira o algoritmo desenvolvido pelo nosso 

grupo é mais acurado do que o IWPC 70. No presente estudo, entretanto, não fomos capazes 

de realizar uma análise prospectiva para validar esse resultado no algoritmo incluindo as 

variantes ABCB1 e CYP4F2. 

No algoritmo desenvolvido no presente estudo, a variante VKORC1 c.-1639G>A foi 

a que explicou de maneira mais robusta a variabilidade de varfarina, apresentando um 

coeficiente parcial de determinação de 21,6%, resultado que está de acordo com a literatura 

atual 12,34,36,39,40,51,75,134. Apesar disso, os fenótipos metabólicos preditos pelas variantes 

CYP2C9*2 e *3 não foram tão robustos como preditores (R² parcial = 2,5%) em comparação 

ao reportado em outros estudos para outras coortes 34,75,134-136. As covariáveis idade, peso e 

uso de co-medicações (amiodarona e indutores enzimáticos, especificamente) foram as 
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variáveis não-genéticas que mais contribuíram como preditoras do requerimento de dose de 

varfarina (apresentando alta significância para o ajuste do modelo: p<0,001), o que é também 

suportado por outros estudos 134,137-143. 

 A contribuição do polimorfismo CYP4F2 c.1297G>A para o algoritmo avaliado 

nesse estudo (R² parcial = 1,8%) foi inferior ao descrito no estudo italiano de Borgiani et al. 

75,  que reportou um coeficiente de determinação parcial para essa variante de 6.3%, e ao 

descrito por Wei et al. 59 para pacientes chineses-han (R² parcial = 4,8%). Por outro lado, 

nossos resultados para o CYP4F2 estão em concordância com o verificado por Caldwell et 

al. 76, que reportou que a variante rs2108622 explicou um adicional de 2% da variabilidade 

de dose de varfarina em coorte de pacientes americanos caucasianos, e de Pautas et al. 83, que 

verificou um R² parcial de 1,1% em pacientes idosos franceses caucasianos. 

Em um estudo com pacientes brasileiros, Perini et al. 133 verificaram um R² parcial 

de 1.1% para a variante CYP4F2 e uma associação positiva com a dose (coeficiente de 

regressão (β) por genótipo: GA= +0,06; AA= +0,42), de modo similar aos nossos resultados. 

Além disso, a inclusão dos genótipos CYP4F2 como covariável do algoritmo desenvolvido 

por esses autores (juntamente com os preditores idade, peso, indicação de tratamento com 

varfarina, co-medicação com amiodarona ou sinvastatina e genótipos VKORC1 e CYP2C9) 

foi capaz de aumentar marginalmente o coeficiente de correlação PD-OD (de 55 para 56%), 

assim como visto no presente estudo. Adicionalmente, no estudo de Botton et al. 71 que 

também incluiu paciente brasileiros (porém do sul do Brasil), os autores verificaram que os 

genótipos CYP4F2 1297GA e 1297AA contribuíram de maneira estatisticamente 

significativa para o ajuste do modelo estimador de dose desenvolvido por eles (GA: p=0,006, 
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AA: p=0,01). Os autores reportaram ainda que o polimorfismo no CYP4F2, juntamente com 

uma variante no gene F2 e um haplótipo do VKORC1, foram capazes de aumentar a acurácia 

de predição do modelo em 6,1% (de 59,5 para 65,6%), porém a contribuição apenas do 

CYP4F2 não foi citada. 

Evidências sugerem que o polimorfismo não-sinônimo CYP4F2 c.1297G>A, o qual 

ocasiona em uma troca do aminoácido valina por metionina na posição 433 da proteína 

codificada (p.Val433Met), interfere nos requerimentos de dose de varfarina devido a essa 

variante genética levar à redução dos níveis da proteína CYP4F2, metabolizadora da vitamina 

K. Consequentemente, há um aumento da biodisponibilidade da vitamina K, de forma que 

carreadores do alelo variante CYP4F2 1297A necessitem de maiores doses de varfarina do 

que pacientes com genótipo selvagem 88. Portanto, há plausibilidade biológica para 

considerar essa variante genética como um biomarcador válido para o requerimento de 

varfarina de um indivíduo. 

Pelo o que sabemos, existe apenas um estudo publicado na literatura vigente que, 

assim como no presente estudo, visou avaliar a contribuição do polimorfismo ABCB1 

c.3435C>T como covariável de um modelo estimador de dose de varfarina, o estudo de Isaac 

e colaboradores 103. Nesse estudo, os autores reportaram que a inclusão dessa variante na 

equação de regressão para predizer a dose semanal de varfarina explicou um adicional de 

3,8% da variabilidade de dose em pacientes egípcios, juntamente com as covariáveis idade e 

genótipos VKORC1 c.-1639G>A. Além disso, no estudo de Isaac et al. a correlação DP-DO 

aumentou em 4% (de 41,4 para 45,7%), quando os genótipos ABCB1 foram incorporados ao 
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modelo, resultados consideravelmente maiores do que os obtidos no presente estudo para 

uma coorte de pacientes brasileiros (R² parcial = 1,8%). 

Como discutido anteriormente, o impacto fisiológico do polimorfismo silencioso 

ABCB1 c.3435C>T é conflitante na literatura. Alguns estudos sugerem que o rs1045642 leva 

à um aumento da expressão à nível transcricional (mRNA) e atividade da gp-P 120,121, o que 

levaria a um decréscimo da biodisponibilidade do substrato e, em consequência, maiores 

doses de varfarina seriam requeridas pelos carreadores do alelo variante 3435T  93,103. No 

entanto, outros dados sugerem que essa variante pode causar uma mudança conformacional 

na gp-P, devido a presença de um códon raro, afetando a especificidade ao substrato e, como 

resultado, diminuindo a atividade da gp-P 126. Uma menor funcionalidade da gp-P pode 

resultar em maior absorção intestinal e maior biodisponibilidade da varfarina, o que pode 

explicar a associação negativa entre a variante 3435C>T e o requerimento de dose de 

varfarina observada através do coeficiente de regressão (β) negativo. 

 

6.3. Limitações 

Como uma importante limitação do nosso algoritmo, verificamos que esse apresenta 

uma tendência de subestimar doses para pacientes que requerem mais do que 28,6 mg/semana 

(aproximadamente a dose média observada na coorte de 309 pacientes com dose estável) e 

superestimar doses para pacientes que necessitam de doses inferiores a esse valor. Dessa 

forma, pacientes que apresentam genótipos associados à predisposição de doses reduzidas de 

varfarina, podem requerer doses ainda menores do que as preditas por esse algoritmo, 

podendo-se advir uma superdosagem, de modo a elevar drasticamente o risco de eventos 
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hemorrágicos. O oposto também pode ocorrer para os pacientes que requerem altas doses, de 

forma que pacientes que apresentam genótipos associados à predisposição de doses maiores 

de varfarina podem requerer doses ainda maiores do que as preditas. Na meta-análise de 

Saffian e colaboradores, a tendência em subestimar doses para pacientes que requerem altas 

doses de varfarina também foi verificada em outros algoritmos, como os desenvolvidos por 

IWPC, Gage, Perini e Botton 144. Os autores dessa meta-análise consideram que essa 

limitação comum pode estar relacionada ao fato de que as covariáveis mais robustas 

normalmente inseridas nos algoritmos estão associadas à redução de dose de varfarina 

(exemplos: variantes nos genes CYP2C9, VKORC1, ABCB1, uso de amiodarona) e pouco 

explicam a predisposição de aumento de dose (variante no gene CYP4F2, uso de indutores 

enzimáticos, peso, raça). Dessa forma, é necessário aprimorar ainda mais os modelos 

estimadores de dose de varfarina, para capturar a relação dose-reposta tanto em pacientes que 

requerem baixas quanto em pacientes que requerem altas doses 145. 

Outras limitações do presente estudo são: 1) esse foi desenvolvido a partir de dados 

de pacientes adultos, não podendo ser extrapolado para crianças; 2) a faixa terapêutica de 

RNI considerada foi entre 1,8 a 3,2, não podendo ser utilizado como base para pacientes que 

possuem outra faixa terapêutica recomendada; 3) os pacientes foram recrutados em um único 

centro, porém as coortes de derivação e replicação foram selecionadas em dois períodos 

distintos; 4) não foi possível incluir dados da dieta dos pacientes (em especial ingestão de 

vitamina K), bem como dados quantitativos da prática de exercícios físicos e fumo (apenas 

considerado com uma variável dicotômica sim/não). 
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6.4. Considerações finais 

Como perspectivas futuras, consideramos que após replicação de resultados e 

acúmulo de evidências que indiquem real associação entre as variantes genéticas e a 

variabilidade de requerimento de dose de varfarina, análises de custo-efetividade para avaliar 

os benefícios de se incluir tais variáveis a algoritmos estimadores de dose de varfarina são 

necessárias e deveriam ser consideradas. Particularmente, consideramos que a inclusão de 

variantes genéticas adicionais em um ensaio de genotipagem não aumentaria drasticamente 

os custos e complexidade experimental, se, por exemplo, fosse adotada uma abordagem 

otimizada baseada na genotipagem multi-SNP através de arrays, que possibilitaria a 

genotipagem de múltiplos SNP por indivíduo por ensaio 69,86,146,147. Já os benefícios clínicos 

(efetividade) que novas variantes genéticas podem trazer para a terapia anticoagulante, como 

diminuição de eventos adversos, encurtamento do período para se atingir uma terapia estável 

e aumento do TTR, devem ser avaliados em estudos prospectivos randomizados, ainda 

escassos na literatura. 

Apesar de atualmente existirem mais opções de anticoagulantes orais (os DOACs), e 

a transição para o uso desses anticoagulantes diretos estar ocorrendo intensamente em países 

desenvolvidos, a varfarina continua sendo a primeira opção de fármaco anticoagulante oral 

nos países emergentes devido ao seu baixo custo e fácil acessibilidade 148-152. 

Especificamente no Brasil, em uma reunião realizada em 2016 pela Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologia no SUS, levando em consideração aspectos como eficácia, 

acurácia, efetividade e segurança da tecnologia, além da avaliação econômica comparativa 

dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já existentes, foi decidida a não 
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incorporação dos medicamentos apixabana, rivaroxabana e dabigatrana para prevenção de 

acidente vascular cerebral em pacientes com fibrilação atrial crônica não valvar, no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS) 153. Além de seus maiores custos, destacaram-se as 

desvantagens dos DOACs: não indicação de uso em pacientes com insuficiência renal grave 

(clearance de creatinina < 30 mL/min) e em pacientes com prótese valvar mecânica (devido 

os DOACs serem majoritariamente excretados pelos rins e pacientes com válvulas prostéticas 

possuírem um risco aumentado para AVC 154,155), bem como a impossibilidade de controlar 

seu efeito por testes laboratoriais e a ausência de antídoto. Assim, é improvável que nos 

próximos anos a varfarina seja substituída pelos DOACs de maneira significativa em países 

em desenvolvimento, de forma que a abordagem de algoritmos farmacogenéticos é ainda 

apropriada como uma opção para melhorar a terapia anticoagulante.  

Ainda, apesar de a maioria dos atuais algoritmos farmacogenéticos estimadores de 

dose de varfarina serem capazes de explicar entre 30 e 60% da variabilidade de dose de 

varfarina, dependendo da população, quando comparados aos algoritmos clínicos ou 

abordagem tradicional utilizada para estabelecimento de dosagem o método guiado pela 

farmacogenética é capaz de oferecer doses estimadas mais acuradas, apresentando um valor 

clínico importante 36,69,156,157. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

Verificamos que ambos os polimorfismos ABCB1 c.3435C>T e CYP4F2 c.1297G>A 

contribuíram para a predição de dose de varfarina em pacientes brasileiros, quando 

associados a outros fatores genotípicos, demográficos e clínicos relevantes, sendo 

estatisticamente significativos, aumentando o coeficiente de determinação do algoritmo e 

explicando um adicional da variabilidade interindividual de dosagem.  

Ainda, nossos resultados sugerem que carreadores da variante ABCB1 c.3435C>T 

requerem doses médias de manutenção de varfarina inferiores quando comparados aos 

indivíduos da população brasileira com genótipo selvagem, além de termos observado uma 

grande variabilidade de dose de varfarina no subgrupo de pacientes autodeclarados não-

brancos dessa população, de acordo com os genótipos ABCB1. 

Apesar de a modelagem alternativa do algoritmo, através da função skew-t tipo 4, 

levar em consideração a distribuição assimétrica da dose apresentada pelo grupo de 

replicação (2ª coorte), essa abordagem não foi capaz de acurar a predição de dosagem para 

pacientes que requerem altas doses de varfarina, quando comparado ao modelo obtido através 

do método de regressão linear múltipla, não se mostrando vantajoso. 

Assim, nosso estudo demonstra que a contribuição dos genótipos ABCB1 e CYP4F2 

em explicar a variabilidade total dos requerimentos de varfarina é estatisticamente 

significativa e pode ser relevante para acurar a terapêutica com varfarina na população 

brasileira quando adotados em algoritmos farmacogenético. Para avaliar a contribuição na 
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prática clínica desses dados farmacogenéticos, estudos prospectivos randomizados que 

comparam algoritmos tradicionais e genéticos de dosagem de varfarina são necessários. 
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8. ANEXO A – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/FMUSP) 
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ANEXO B – Artigo de coautoria: “Pharmaceutical care increases time in therapeutic range 

of patients with poor quality of anticoagulation with warfarin” 
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APÊNDICE A – Artigo: “Impact of incorporating ABCB1 and CYP4F2 polymorphisms in 
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APÊNDICE C – Artigo: “Genotype-guided warfarin therapy: current status” 
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