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RESUMO 

A obesidade comum é atualmente um dos problemas de saúde pública mais 

importantes no mundo, frequentemente associada a outros distúrbios tais como 

hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e câncer. Apesar da alta prevalência 

de obesidade em diversas populações, muitos dos estudos relacionados aos seus 

fatores de risco genéticos foram realizados com indivíduos de ascendência europeia 

ou asiática, mas foram poucos os realizados com populações de origem africana ou 

nativas americanas. 

Nosso trabalho tem por objetivo geral investigar potenciais fatores de risco 

genéticos associados ao sobrepeso e à obesidade em populações afrodescendentes 

remanescentes de quilombos do Vale do Ribeira - SP, comunidades rurais semi-

isoladas, previamente bem caracterizadas do ponto de vista clínico, genealógico e 

genético-populacional. 

Nossa amostra constituiu-se de 759 indivíduos, pertencentes a doze 

populações de remanescentes de quilombos (Abobral, São Pedro, Galvão, 

Ivaporunduva, Pedro Cubas, André Lopes, Nhunguara, Sapatu, Pilões, Maria Rosa, 

Poça e Reginaldo), dos quais foram obtidos amostras de DNA, dados clínicos, 

informações genealógicas e medidas antropométricas.  

A investigação dos fatores de risco genéticos associados ao 

sobrepeso/obesidade foi realizada por duas abordagens: (1) estudo de associação 

baseado em famílias (N = 584, 59 famílias) e (2) estudo de associação populacional 

com indivíduos não aparentados (N=305). Foram selecionados para estudo nove 

polimorfismos em oito genes candidatos: LEP rs2167270, LEPR rs1137101, ADRB2 

rs1042713, PPARG rs1801282, PLIN1 rs2289487, RETN rs1862513, INSIG2 

rs7566605, FTO rs1121980 e FTO rs1421085. 

As análises de associação baseadas em família indicaram que, nessas 

populações, apenas o polimorfismo PLIN1 rs2289487 está associado 

significativamente com o grupo de risco em relação à razão cintura-quadril (RCQ ≥0,85 

para mulheres e ≥0,90 para homens; P=0,013). Aparentemente não existem trabalhos 

anteriores que verificaram a associação deste polimorfismo com a obesidade por essa 

metodologia. As análises do estudo populacional com indivíduos não aparentados 

mostraram associação significativa entre: (i) o alelo G no polimorfismo LEPR 

rs1137101 e a variação do índice de massa corporal (IMC; P=0,027); (ii) o alelo G do 

polimorfismo LEPR rs1137101 e o fenótipo de sobrepeso/obesidade (IMC≥25 Kg/m²; 

P=0,027); (iii) o alelo G no polimorfismo ADRB2 rs1042713 e o fenótipo de risco 

(IMC≥25 Kg/m²; P=0,029); (iv) o polimorfismo PLIN1 rs2289487 (genótipo GG) e os 
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menores valores do IMC (P=0,025); (v) o polimorfismo FTO rs1121980 (alelo G) e o 

fenótipo de risco (IMC≥25 Kg/m²), assim como a variação do IMC (P=0,037 e P=0,022 

respectivamente); e (vi) o alelo A no polimorfismo FTO rs1421085 e maiores valores 

da circunferência da cintura (Cc; P=0,016) e da razão cintura-quadril (RCQ; P=0,030). 

Tomados em conjunto, nossos resultados sugerem a participação dos genes 

LEP, LEPR, ADRB2, PLIN1 e FTO no aumento da predisposição ao sobrepeso e à 

obesidade nas populações remanescentes de quilombos. 

Por fim, as elevadas estimativas de herdabilidade dos três fenótipos 

investigados (IMC=33%, Cc=33% e RCQ=70%) reforçam a relevância do papel dos 

fatores genéticos no acúmulo de gordura corporal. 

O trabalho apresentado é resultado de uma investigação cuidadosa sobre os 

componentes genéticos associados à regulação do peso corporal em uma população 

brasileira afrodescendente (com características históricas, ambientais e genéticas 

peculiares), corroborando a hipótese de que a obesidade comum nas populações 

quilombolas do Vale do Ribeira é condicionada por um mecanismo poligênico 

modulado por fatores ambientais importantes como o sedentarismo e a transição 

nutricional. 
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ABSTRACT 

One of the main international health problems is the common obesity and it is 

frequently associated with other disorders such as hypertension, diabetes, 

cardiovascular diseases and cancer. Despite the high prevalence of obesity in many 

populations, most association studies related to genetic risk factors have been carried 

out in subjects of European or Asian ancestry, but few studies were performed in 

African or in Native American populations. 

The aim of our study was to investigate potential genetic risk factors related to 

overweight and obesity in African-derived quilombo remnants from Vale do Ribeira 

region – São Paulo, Brazil. These rural semi-isolated communities were previously well 

characterized in terms of clinical, genealogical and population data. 

Our sample was composed by 759 individuals belonging to twelve different 

quilombo remnants (Abobral, São Pedro, Galvão, Ivaporunduva, Pedro Cubas, André 

Lopes, Nhunguara, Sapatu, Pilões, Maria Rosa, Poça e Reginaldo), whose DNA 

samples, clinical data, pedigree information and anthropometrical measures were 

already collected. 

The analyses of genetic factors related to overweight and obesity were 

performed by means of two different approaches: (1) family-based association (N=584, 

59 families), and (2) population-based association with non-related individuals (N=305). 

Nine polymorphisms in eight obesity candidate genes were selected: LEP rs2167270, 

LEPR rs1137101, ADRB2 rs1042713, PPARG rs1801282, PLIN1 rs2289487, RETN 

rs1862513, INSIG2 rs7566605, FTO rs1121980 and FTO rs1421085. 

The family-based association analyses showed that the risk allele G from PLIN1 

rs2289487 is significantly associated with the risk group in relation to waist to rip ratio 

phenotype (WHR ≥0.85 for women and ≥0.90 for men; P=0.013). Apparently, there 

have been no previous studies that investigated the association of this polymorphism 

with obesity by means of this approach. The population-based study showed a 

significant association between: (i) the allele G of the polymorphism LEPR rs1137101 

and body mass index variation (BMI; P=0.027); (ii) the allele G of the polymorphism 

LEPR rs1137101 and overweight/obesity phenotype (BMI≥25 Kg/m²; P=0.027); (iii) the 

allele G of the polymorphism ADRB2 rs1042713 and the group of risk in relation to BMI 

(BMI≥25 Kg/m²; P=0.029); (iv) the polymorphism PLIN1 rs2289487 (genotype GG) and 

the lower BMI values (P=0.025); (v) the polymorphism FTO rs1121980 (allele G) and 

the group of risk in relation to BMI (BMI≥25 Kg/m²), as well BMI variation (P=0.037 and 

P=0.022; respectively); and (vi) the allele A of the polymorphism FTO rs1421085 and 
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the higher values of both waist circumference (WC; P=0.016) and waist to hip ratio 

(WHR; P=0.030). 

Altogether, our results suggest that LEP, LEPR, ADRB2, PLIN1, and FTO 

polymorphisms genes are related to predisposition to overweight and obesity in 

quilombo remnants population.  

Finally, the high heritability estimates of the three investigated phenotypes 

(BMI=33%, WC=33% and WHR=70%) highlight the important role of genetic factors in 

body fat accumulation.  

We presented in this work a careful investigation about the genetic component 

of body weight regulation, using African-derived Brazilian populations (with peculiar 

historical, environmental and genetical characteristics) as a model. This study 

strengthens the hypothesis that obesity predisposition in the quilombos from Vale do 

Ribeira is conditioned by polygenic mechanism, which is modulated by important 

environmental factors such as sedentary lifestyle and nutritional transition. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Obesidade 

 A obesidade pode ser clinicamente definida como um estado de aumento do 

peso corporal, especificamente do tecido adiposo, com magnitude suficiente para 

provocar consequências adversas à saúde. O peso corporal e o armazenamento de 

energia, na forma de triglicerídeos, são determinados pela interação de fatores 

genéticos, ambientais e psicossociais que influenciam na relação entre o gasto e o 

consumo energético, resultando em um acúmulo de gordura no corpo (Spiegelman e 

Flier, 2001; Sandholt et al., 2012). 

 O cálculo do índice de massa corporal (IMC) é um dos métodos mais utilizados 

para avaliar o sobrepeso e a obesidade em humanos. Esse índice é uma medida 

relativa do peso ajustado para a altura (IMC = peso em Kg/altura em m²), o que 

permite comparações entre os diferentes indivíduos de uma população e entre 

populações. A classificação do peso dos indivíduos adultos proposta pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS, http://www.who.int/) é útil para a identificação de indivíduos 

que apresentam riscos de morbidade e mortalidade devido à obesidade (Tabela I).  

 
Tabela I: Classificação do peso dos indivíduos adultos (acima de 18 anos) segundo o Índice de massa 
corporal (Diretrizes Brasileiras de Obesidade). 

Classificação 
IMC 

(Kg/m2) 
Risco de 

comorbidades 
Baixo peso < 18,5 Baixo 

Peso normal 18,5-24,9 Médio 

Sobrepeso ≥ 25 - 

Pré-obeso 25,0 a 29,9 Aumentado 

Obeso I 30,0 a 34,9 Moderado 

Obeso II 35,0 a 39,9 Grave 

Obeso III ≥ 40,0 Muito grave 

 
No entanto, avaliar apenas o IMC não é completamente preditivo do risco de 

comorbidades de um indivíduo; é importante avaliar outros parâmetros 

antropométricos úteis no estudo da obesidade, como a circunferência abdominal e a 

razão cintura/quadril (Diretrizes Brasileiras de Obesidade 2009-2010; 

http://www.abeso.org.br/). 

 Apesar dos indivíduos afetados geralmente estarem preocupados com o 

estigma social que a obesidade representa, essa condição é muito mais do que um 

problema estético. Ela é um importante fator de risco para o desenvolvimento de 

diversas doenças como hipertensão, diabetes tipo II, doenças cardiovasculares, 
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dislipidemias, afecções pulmonares, câncer e outras comorbidades (Cheng et al., 

2010; Speliotes et al., 2010; Lubrano et al., 2013; Saydah et al., 2014). Apesar da alta 

incidência da obesidade ser uma realidade mundial, sua ocorrência pode variar entre 

os diferentes grupos populacionais. Por exemplo, afro-americanos têm uma 

probabilidade 1,5 maior de serem obesos do que seus conterrâneos descendentes de 

europeus (Cheng et al., 2010). 

 

1.2. Prevalência da obesidade 

 A obesidade tornou-se um importante problema de saúde pública, em escala 

mundial, tão preocupante quanto a desnutrição. O aumento da sua prevalência levou a 

OMS a classificá-la como uma epidemia global. Hoje é considerada uma doença 

crônica, tanto pelo sofrimento causado aos indivíduos afetados, como pelo elevado 

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

(Albuquerque et al., 2015). 

 Segundo dados da OMS, mais de 1,9 bilhões de adultos apresentavam 

sobrepeso em 2014. Desse total, 600 milhões são obesos, representando 13% da 

população global. Estima-se que a prevalência do sobrepeso e obesidade tenha 

dobrado em relação às estimativas de 30 anos atrás, superando atualmente a das 

doenças infecciosas e a da subnutrição. Essa crescente epidemia deve-se, 

principalmente, ao aumento da ingestão de alimentos altamente calóricos e ao 

aumento da inatividade física, devido à natureza cada vez mais sedentária de muitas 

formas de trabalho e a crescente urbanização, associados ao rápido avanço 

tecnológico. Essas mudanças são, muitas vezes, o resultado de mudanças ambientais 

e sociais associadas ao desenvolvimento e insuficientes políticas de prevenção em 

setores como saúde, agricultura, transportes, urbanismo, meio ambiente, 

processamento de alimentos, distribuição, marketing e educação. 

 Observa-se que em alguns países, tal como Estados Unidos, mais de 30% da 

população é obesa. O oposto ocorre em países africanos, cuja prevalência de 

obesidade é cerca de 10%. Essa estimativa corresponde ao esperado e pode ser 

atribuída ao estado de pobreza que assola grande parte da África. Países asiáticos, 

tais como a China e o Japão, apresentam valores ainda menores (inferiores a 10%), 

provavelmente devido a fatores culturais e ao tipo de alimentação. Apesar de também 

existirem grandes diferenças econômicas entre os países desenvolvidos e os países 

em desenvolvimento, ambos vivem o mesmo problema do aumento da prevalência de 

excesso de peso. A Figura 1 foi construída a partir dos dados da OMS e apresenta, 

em relação ao ano de 2014, a prevalência de indivíduos com sobrepeso e obesos 

(IMC ≥ 25 Kg/m²) e de indivíduos obesos (IMC ≥ 30 Kg/m²) em diversos países. 
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Figura 1: Prevalência de indivíduos com sobrepeso e obesos (IMC ≥ 25 Kg/m²) e de indivíduos obesos 
(IMC ≥ 30 Kg/m²) em diversos países com distintos graus de desenvolvimento, em 2014 (Fonte: OMS). 

 

No Brasil, mais de 50% da população tem sobrepeso e 20% é obesa (OMS, 

2014). Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

http://www.ibge.gov.br/) a frequência da obesidade e do sobrepeso aumentou ao longo 

dos anos (Figura 2), fato esse observado em todas as classes sociais e regiões. A 

presença do aumento do excesso de peso na população menos favorecida pode ser 

explicada pela falta de orientação alimentar adequada, atividade física reduzida e pelo 

consumo de alimentos muito calóricos. Tais alimentos são mais baratos e fazem parte 

de hábitos alimentares há muito incorporados.   
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Figura 2: Prevalência do déficit de peso, sobrepeso e obesidade na população brasileira com 20 anos ou 
mais de idade, por sexo nos períodos de 1974-1975, 1989, 2002-2003 e 2008-2009. (Fonte: IBGE). 
 

1.3. Fisiologia do controle do peso 

Todos os seres vivos, incluindo os seres humanos, necessitam de energia 

proveniente dos alimentos para manutenção de todos os processos metabólicos do 

organismo. Todo o excedente energético ingerido, ou seja, não utilizado nas funções 

metabólicas, será armazenado como moléculas de triacilglicerol, depositadas nos 

adipócitos do tecido adiposo. O conjunto de processos biológicos responsáveis pela 

regulação da quantidade de energia consumida, gasta e armazenada no organismo 

recebe o nome de homeostase energética. Dentro desse sistema existe um 

mecanismo pelo qual o grau de acúmulo de gordura corporal é sinalizado ao cérebro, 

que por sua vez promoverá respostas adaptativas responsáveis pelas mudanças no 

conteúdo de gordura. 

O equilíbrio energético do organismo, ou seja, o quanto é consumido de 

energia e o quanto é gasto, é regulado por um sistema fisiológico complexo que 

compreende a integração de diversos sinais periféricos e a sua coordenação central 

no cérebro. O hipotálamo funciona como um regulador central nesse sistema, 

recebendo informações a respeito do equilíbrio energético através de sinais neuronais 

e hormonais que partem de diferentes núcleos dentro do próprio hipotálamo (Xu et al., 

2003). O núcleo arqueado, em especial, desempenha um papel fundamental nesse 

sistema. Nele estão presentes dois grupos de neurônios: um responsável pela 

produção da proteína relacionada ao agouti (AGRP) e neuropeptídio Y (NPY), e o 

outro grupo produz pro-opiomelanocortina (POMC) e o transcrito relacionado à 

cocaína e anfetamina (CART). Os neurônios AGRP/NPY são orexigênicos e, portanto, 

promovem a aquisição de alimento e reduzem o gasto energético. Já os neurônios 
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POMC/CART produzem um efeito anorexigênico, levando ao aumento do gasto 

energético e redução da aquisição de alimentos (Barsh e Schwartz, 2002). Sinais 

endócrinos periféricos podem participar da regulação desse sistema neuronal a curto e 

em longo prazo.  

Kennedy (1953) propôs a hipótese de que a regulação da gordura corporal 

seria realizada por fatores que circulariam em proporção à quantidade de gordura 

acumulada nos tecidos adiposos e agiriam no cérebro para estimular ou inibir o 

consumo de alimentos. Quase 20 anos mais tarde, Coleman e Hummel (1970) 

encontraram as primeiras evidências experimentais da existência dos sinais humorais 

que controlam a gordura armazenada. Porém, a identidade desses sinais ainda não é 

totalmente conhecida. Entretanto, algumas moléculas claramente podem ser 

enquadradas nesse perfil: a leptina, a insulina, o peptídeo YY3-36 e a grelina. 

Pesquisas cruciais demonstraram o papel indispensável da leptina na 

homeostase energética (Zhang et al., 1994). Esse hormônio é produzido pelos 

adipócitos e circula em proporção à quantidade de gordura corporal. Ao chegar no 

hipotálamo interage com receptores presentes na superfície de ambas as classes de 

neurônios. A leptina, portanto, participa de uma via de sinalização que pode inibir o 

consumo de alimentos e/ou regular o gasto energético com a finalidade de manter 

constante a reserva adiposa (Considine et al., 1996; Schwartz et al., 1996). Estudos 

com camundongos (Friedman e Halaas, 1998) e seres humanos (Montague et al., 

1997) demonstraram que mutações no gene codificador da leptina são causas de 

fenótipos graves relacionados ao sobrepeso e a obesidade como, por exemplo, a 

hiperfagia.  

Com esses achados, esperou-se que a obesidade pudesse ser causada pela 

deficiência da leptina e, portanto, poderia simplesmente ser revertida pela sua 

reposição. Porém, a grande maioria dos indivíduos obesos apresentava níveis de 

leptina circulante compatíveis com a quantidade de gordura corporal armazenada que 

possuíam (Considine et al., 1996). Apesar disso, esses níveis não eram capazes de 

reduzir o consumo de alimentos de forma equivalente à que reduziriam em indivíduos 

magros. Assim, a obesidade parece resultar da resistência aos efeitos da leptina e não 

da sua falta.  

O gene codificador do receptor de leptina (LEPR) foi muito explorado em busca 

de mutações. Entretanto, ao contrário do que se esperava, a ocorrência de eventos 

mutacionais na região desse gene é muito rara (Clement et al., 1998). Por essa razão, 

deu-se atenção também para a identificação dos eventos moleculares que ocorrem 

após a ligação da leptina a seus receptores localizados nos neurônios-alvo do 

hipotálamo (Dubern e Clement, 2012). 
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Em 2000, foi comprovada a importância da insulina na regulação do peso 

corporal por dois conjuntos de experimentos realizados com ratos. Primeiramente 

observou-se que a hiperfagia e o aumento do armazenamento de gordura resultaram 

tanto da inativação neurônio-específica (nocaute condicional) do gene do receptor da 

insulina (Bruning et al., 2000), como da inibição da síntese do receptor de insulina 

(Obici et al., 2002). Segundo, observou-se que um análogo sintético da insulina, que 

conseguia acessar o cérebro mais rapidamente do que a própria insulina, foi 

responsável pela redução do peso corpóreo e pela proteção contra a obesidade 

induzida por dieta (Air et al., 2002). Podemos dizer, portanto, que a insulina exerce um 

efeito anorexigênico. 

 Outros peptídeos (além da leptina e insulina) são responsáveis pela regulação 

do apetite, com efeito em curto prazo. O peptídeo YY3-36 (PYY3–36), secretado na 

porção distal do trato gastrointestinal devido à estimulação provocada pela ingestão de 

alimentos, atinge sua concentração máxima em aproximadamente uma hora após a 

ingestão de alimento. Esse peptídeo liga-se aos receptores pré-sinápticos Y2, 

localizados nos neurônios NPY/AGRP, que tem, por sua vez, efeito inibitório, levando 

ao decréscimo do consumo de alimentos.  

A grelina, secretada primariamente pelo estômago e duodeno, tem seus níveis 

aumentados antes das refeições e diminuídos logo após o indivíduo se alimentar 

(Kohno et al., 2003). Ao contrário das outras 3 substâncias, estimula os neurônios 

NPY/AGRP que, por sua vez, inibem os neurônios POMC/CART através da liberação 

do ácido gama-aminobutírico (GABA). Portanto, a grelina tem um efeito orexigênico na 

regulação da homeostase energética, estimulando ingestão de alimentos (Wellman e 

Abizaid, 2015). Alterações no padrão de expressão dos genes codificadores do 

peptídeo YY3-36, da grelina e até mesmo da CCK (colecistocinina) já foram 

observadas em indivíduos com IMC > 30 Kg/m², indicando a importância dessas 

proteínas na regulação do peso corporal (Ritze et al., 2015). 

O estudo dessa cadeia fisiológica ajudou a evidenciar quais os possíveis genes 

candidatos relacionados à arquitetura genética da obesidade.  

 
1.5. Genética da Obesidade 

Do ponto de vista genético, a obesidade tem sido classificada em obesidade 

mendeliana (sindrômica e não-sindrômica) e obesidade multifatorial ou comum. 

 
1.5.1 Obesidade mendeliana não-sindrômica 

A obesidade não-sindrômica é caracterizada por ser rara e frequentemente 

muito grave, manifestando-se geralmente no início da infância. É causada por 
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mutações em um único gene mas com grande efeito no fenótipo; são responsáveis por 

promover acúmulo excessivo de gordura corporal independentemente de interações 

com outros genes ou fatores ambientais (Gonzalez-Jimenez et al., 2012). 

Já foram identificadas cerca de 200 mutações em oito genes humanos que são 

responsáveis pela manifestação da obesidade mórbida (Revisão em Apalasamy e 

Mohamed, 2015). Esses genes (Tabela II) são codificadores de proteínas que atuam 

na cadeia de sinalização leptina-melanocortina e, portanto, agem diretamente na 

homeostase energética.  

 
Tabela II: Genes conhecidos já relacionados à obesidade mendeliana não sindrômica. 

Gene Função 
Fenótipos observados em 

humanos 
Referências 

LEP Codificador de leptina 
Obesidade precoce, hipogonadismo, 

níveis muitos baixos de leptina 
circulante. 

Montague et al. 
(1997); Strobel et al. 

(1998) 

LEPR 
Codificador do receptor da 

leptina 

Obesidade precoce, hipogonadismo, 
níveis muitos baixos de leptina 

circulante. 

Clement et al. (1998); 
Farooqi et al. (2007) 

POMC 

Codificador da pro-
opiomelanocortina, 

responsável por sinais 
anorexigênicos 

Obesidade mórbida, hiperfagia, 
hipoadrenalismo, hipopigmentação. 

Farooqi et al. (2006); 
Krude et al. (2003) 

MC4R 
Codificador do receptor da 

proopiomelanocortina 
Hiperfagia, aumento rápido de 

gordura corporal 

Huszar et al. (1997); 
Vaisse et al. (2000); 
Farooqi et al. (2003); 
Dubern et al. (2007) 

BDNF 

Codifica a proteína BDNF, 
responsável  

pelo crescimento, 
diferenciação e manutenção 

Obesidade mórbida, hiperfagia, 
hiperatividade, função cognitiva 

prejudicada, atraso no 
desenvolvimento. 

Kernie et al. (2000); 

Rios et al. (2001); 

Gray et al. (2006) 

NTRK2 
Codifica receptor neuronal da 

família das neurotrofinas 

Obesidade mórbida, hiperfagia, 
hiperatividade, função cognitiva 

prejudicada, atraso no 
desenvolvimento. 

Yeo et al. (2004) 

PSCK1 

Codifica proteína do 
processamento pro-hormônio 

convertases 

Hiperfagia, hipogonadismo, 
hiperglicemia, aumento dos níveis de 

proinsulina/insulina. 

Jackson et al. (1997); 

Benzinou et al. (2008) 

SIM1 

Fator de transcrição importante 
para o desenvolvimento 

neuronal 

Obesidade mórbida, Síndrome 
Prader-Willi-like, atraso no 

desenvolvimento. 

Holder et al. (2000); 

Hung et al. (2007) 

 
Apesar de raras, as mutações em genes relacionados à cadeia fisiológica da 

leptina forneceram valiosas informações a respeito das vias indispensáveis para a 

regulação do peso corporal (Barsh et al., 2000; Rankinen et al., 2002). Mutações 

recessivas que inativam os genes codificadores da leptina (LEP), do receptor da 

leptina (LEPR), da pro-opiomelanocortina (POMC) e da proconvertase 1 (PCSK1) 
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causam nos indivíduos homozigotos hiperfagia e obesidade gravíssima com início na 

infância. Os indivíduos afetados também apresentam disfunções endócrinas 

hipofisária, como hipogonadismo, hipotireoidismo ou hipocortisolismo (Revisão em 

Yazdi et al., 2015). 

 

1.5.2. Obesidade mendeliana sindrômica 

A obesidade sindrômica é igualmente rara e de manifestação grave. É causada 

por mutações em um único gene ou por alterações cromossômicas. A obesidade é um 

dos sinais clínicos da síndrome, geralmente associada à deficiência intelectual e a 

distúrbios do desenvolvimento. Já foram descritas pelo menos 30 síndromes nas quais 

a obesidade é um dos sinais clínicos importantes (Mutch e Clement, 2006). Alguns 

exemplos notáveis são as síndromes de: Prader-Willi (OMIM#176270), Bardet-Biedl 

(OMIM#209900), WAGR – tumor de Wilms, aniridia, anomalias geniturinárias, e 

síndrome de retardo mental – (OMIM#194072), Cohen (OMIM#216550) e Alström 

(OMIM#203800).  

Inicialmente, análises citogenéticas permitiram encontrar alterações 

cromossômicas (deleções e translocações, por exemplo) relacionadas com a 

obesidade sindrômica. Essas regiões associadas à maioria dos quadros clínicos foram 

mapeadas a fim de se identificarem os genes e as mutações responsáveis por seus 

fenótipos (Farooqi e O'Rahilly, 2005; Gonzalez-Jimenez et al., 2012). Apesar de 

muitos genes já terem sido identificados, mais pesquisas ainda são necessárias para 

se compreender os processos genéticos extremamente heterogêneos envolvidos na 

manifestação dessas síndromes (Albuquerque et al., 2015). 

 
1.5.3. Obesidade multifatorial ou comum 

 Na obesidade multifatorial ou comum, além dos fatores genéticos relacionados 

à predisposição, é importante também o papel de fatores ambientais na manifestação 

do fenótipo. A obesidade comum se desenvolve quando o indivíduo possui inúmeras 

variantes gênicas em vários lócus de predisposição (herança poligênica) com efeitos 

individualmente modestos e vive em um ambiente com fácil acesso a alimentos com 

alto teor calórico, juntamente com o estilo de vida sedentário (obesogênico).  

Durante muito tempo, o aumento da prevalência da obesidade foi atribuído 

principalmente a esse ambiente permissivo. Entretanto, o acúmulo de evidências a 

partir de estudos com gêmeos e crianças adotadas trouxe uma nova visão sobre a 

origem da obesidade (Revisão em Xia e Grant, 2013) 

O estudo com gêmeos é uma potente ferramenta na investigação de 

componentes genéticos de fenótipo determinado por mecanismo multifatorial. Gêmeos 
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monozigóticos (MZ) são geneticamente idênticos enquanto gêmeos dizigóticos (DZ) 

compartilham em média 50% do material genético. As taxas de concordância do 

fenótipo nesses grupos podem ser utilizadas para se estimar a herdabilidade de uma 

determinada característica. A taxa de concordância de fenótipos relacionados ao 

sobrepeso e à obesidade entre MZ foi estimada em 70-90%, enquanto entre DZ, em 

35-45% (Revisão em Bell et al., 2005; Xia e Grant, 2013). Além disso, pesquisas 

apontaram uma correlação significativa entre o IMC de gêmeos MZ criados 

separadamente, enquanto não há correlação detectada entre o IMC de gêmeos DZ 

separados ao nascimento (Stunkard et al., 1990).  

 Outras evidências quanto à etiologia genética da obesidade vieram de estudos 

em famílias com filhos adotados. O IMC dessas crianças estava positivamente 

correlacionado ao IMC dos pais biológicos, mas não apresentavam correlação  

detectada com o IMC dos pais adotivos, mesmo vivendo sob mesmas condições 

ambientais (Stunkard et al., 1986).   

Esses tipos de estudos demonstraram que a herdabilidade do índice de massa 

corporal é elevada e variou de 40-90% (Cheng et al., 2010; Hinney et al., 2010; Guo et 

al., 2013); tais estimativas são comparáveis às da herdabilidade de outras doenças 

multifatoriais tais como esquizofrenia (>0,81) e autismo (>0,90) (Walley et al., 2006). 

Um grande número de genes e polimorfismos já foi investigado quanto à sua 

associação com fenótipos da obesidade em diversas populações. Estes genes estão 

relacionados ao controle da ingestão alimentar, do gasto de energia, do metabolismo 

da glicose e de lipídios e, mais recentemente, com o controle de processos 

inflamatórios e até mesmo a distúrbios comportamentais. O número de estudos que 

indicaram a existência de associação entre polimorfismos de DNA em genes 

específicos aumentou consideravelmente nos últimos anos (Revisões em Walley et al., 

2009; El-Sayed Moustafa e Froguel, 2013). 

Até o momento, já foram identificados aproximadamente 130 genes candidatos 

associados à obesidade ou a fenótipos relacionados e a maioria desses achados já foi 

replicada em diferentes populações (Revisão em El-Sayed Moustafa e Froguel, 2013). 

 
1.6. Estratégias de estudo da base genética da obesidade multifatorial  

O estudo genético da obesidade comum e de doenças multifatoriais tem sido 

impulsionado pelo avanço tecnológico na identificação e genotipagem de marcadores 

polimórficos de DNA de diversos tipos. Atualmente, os SNPs (single nucleotide 

polymorphisms), o tipo mais frequente de polimorfismo genético, dado que existem 

mais de 3 milhões de SNPs espalhados pelo genoma humano (International HapMap 

et al., 2007), são os marcadores mais utilizados. Na maioria das vezes esses SNPs 
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estão situados dentro ou próximos a genes candidatos selecionados para estudo. 

Estudos genéticos de diferentes tipos, realizados em membros de uma mesma família 

ou em indivíduos não aparentados e empregando diferentes métodos de análise 

(estudos populacionais e baseados em família) são realizados para determinar se 

existe relação entre a presença de um alelo de determinado polimorfismo e caracteres 

relacionados à obesidade. 

Três abordagens são as mais aplicadas na busca por fatores genéticos 

capazes de explicar a variação da massa corporal e a susceptibilidade à obesidade: 

(1) estudos de ligação em famílias específicas com muitos afetados; (2) mapeamento 

por mistura; (3) estudos de associação (realizados com indivíduos não aparentados e 

também baseados em famílias), nos quais se investigam a associação de variantes 

geralmente frequentes com os fenótipos de interesse. Essas abordagens têm 

apresentado resultados interessantes, porém controversos, e às vezes difíceis de 

replicar em diferentes populações. 

 
1.6.1. Estudo de ligação 

Os estudos de ligação baseiam-se no conceito de ligação genética, que se 

descreve como a tendência de alelos em dois lócus distintos localizados muito 

próximos numa mesma região cromossômica não sofrerem recombinação entre si e, 

portanto, serem transmitidos em conjunto na meiose. Em geral, são utilizados para se 

estudar a transmissão de um segmento cromossômico de uma geração para a outra 

em uma genealogia e compará-la com o padrão de transmissão de uma doença. 

Desse modo, pode-se definir uma região cromossômica candidata a conter o gene 

responsável pela doença. Essa abordagem é feita sem pré-conhecimento sobre a 

função dos genes e facilita a identificação, nas regiões cromossômicas mapeadas, 

tanto dos já descritos como aqueles ainda não conhecidos. 

Até o momento, foram publicadas algumas dezenas de estudos de ligação em 

escala genômica (GWLS, genome-wide linkage studies) relacionando diferentes 

regiões cromossômicas ao IMC (Revisão em El-Sayed Moustafa e Froguel, 2013). Por 

essa metodologia, foram mapeados lócus em quase todos os cromossomos (exceto o 

cromossomo Y). Apesar desses achados numerosos, nem todos foram replicados com 

sucesso em outras famílias (Rankinen et al., 2006). Os lócus ligados ao IMC, cujos 

resultados foram replicados em vários estudos, incluem as regiões cromossômicas 

1p36 (região próxima ao gene LEPR), 2p21-2p23 (POMC, ADRB2, ACP1, APOB), 

2q14 (PLA2G10), 3q27 (APM1, GLUT2), 6q21-6q23 (SIM1, MCHR2), 7q31-7q32 

(LEP), 10p11-10p12, 11q14-11q24 e 20q11-20q13 (ASIP, CEBPB) (Revisão em El-

Sayed Moustafa e Froguel, 2013). 
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1.6.2. Mapeamento por mistura (Admixture Mapping) 

Outra estratégia que pode ser empregada no estudo da obesidade são os 

estudos de mapeamento por mistura, ou admixture mapping, uma metodologia eficaz 

para mapear regiões cromossômicas contendo genes candidatos, executável somente 

em populações miscigenadas. Para que essa estratégia possa ser aplicada, duas 

premissas precisam ser obedecidas: as populações em estudo precisam apresentar 

proporções de miscigenação detectáveis e a incidência da doença em estudo deve ser 

diferente entre as populações ancestrais.  

Populações formadas por miscigenação recente oferecem uma excelente 

oportunidade (e uma alternativa) para a investigação das bases genéticas de 

características multifatoriais que diferem quanto a sua prevalência entre as diferentes 

populações. Estudos com admixture mapping em populações afro-americanas 

identificaram com sucesso lócus associados a fenótipos como o índice de massa 

corporal e a quantidade de células brancas no sangue (Revisão em Beleza et al., 

2012) e também lócus associados a distúrbios como esclerose múltipla, hipertensão, 

câncer de próstata e doenças renais (Cheng et al., 2010) 

Poucos foram os trabalhos que mapearam regiões cromossômicas 

relacionadas à obesidade utilizando essa metodologia. Foram mapeadas as regiões 

3q29, 5q14, 5q14-5q32, 6q24, 8q11-8q21 e 21q21 em populações afro-americanas. 

Essas regiões incluem genes como GHRHR, IGHD e NMB já associados a fenótipos 

relacionados à obesidade (Basu et al., 2009).   

 
1.6.3. Estudo de associação  

Associação é um termo estatístico que descreve a co-ocorrência entre alelos 

(variantes) e fenótipos. A variante genética com que se detecta associação 

significativa pode ter ação biológica direta sobre o fenótipo da doença ou então pode 

estar em desequilíbrio de ligação com variantes funcionalmente relevantes que 

determinam susceptibilidade à doença. O estudo de associação mostrou-se eficiente 

na detecção de efeitos de variantes frequentes com influência modesta ou pequena 

sobre o fenótipo. É a metodologia considerada mais adequada para o estudo de 

doenças multifatoriais, e sua realização é mais acessível do que a das análises de 

ligação, visto que não são necessárias famílias com recorrência da doença e nem 

estruturas familiares especiais (Arora e Newton-Cheh, 2010; Ehret, 2010). 

 Nos estudos de associação podem ser investigados indivíduos aparentados 

(estudos de associação baseado em famílias) ou não aparentados (estudos 

populacionais). Em relação a estratégia de determinação do genótipo, os estudos 
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ainda podem ser direcionados a genes candidatos ou baseadas em varreduras 

genômicas os chamados estudos de associação em larga escala (Genomewide 

Association Studies – GWAS). Nesse segundo tipo de estudo buscam-se novos lócus 

contendo genes de susceptibilidade a diversas doenças multifatoriais utilizando-se 

plataformas que analisam milhares de SNPs simultaneamente. Por essa metodologia, 

pelo menos 75 lócus foram mapeados e associados a fenótipos relacionados ao 

sobrepeso e obesidade (Revisão em Albuquerque et al., 2015). 

Os estudos de associação baseados em genes candidatos requerem 

conhecimento a priori dos mecanismos fisiológicos e bioquímicos aos quais estão 

relacionados os genes selecionados, partindo da premissa que esses genes 

provavelmente teriam papel na gênese da condição em estudo. Muitos estudos 

clássicos foram assim realizados e alguns destes apresentavam associação positiva 

ao investigar vias fisiológicas relacionadas à regulação do peso corporal (Walley et al., 

2009). Apesar do evidente sucesso dessa metodologia, nem todos os resultados foram 

replicados ou nem sempre foram identificados os genes candidatos plausíveis 

associados (Revisão em Speakman, 2013). Até 2006, já haviam sido descritos 127 

genes associados a fenótipos como o IMC e, alguns desses genes já tinham sido 

previamente relacionados à obesidade mendeliana não sindrômica como, por 

exemplo, os genes LEP e LEPR, o que permite prever que nos dias de hoje esse 

número possa ser significativamente maior (Revisão em Apalasamy e Mohamed, 

2015). 

Um problema frequentemente encontrado em estudos de associação, e talvez 

a maior razão para a inconsistência de seus resultados, é a estratificação 

populacional. Verifica-se estratificação populacional quando as amostras de casos e 

dos controles apresentam frequências de alelos e genótipos distintas decorrentes da 

subestruturação populacional (Cardon e Palmer, 2003). 

Na população brasileira, a principal causa desse artefato são as diferenças de 

ancestralidade entre os dois grupos. Uma solução para se tentar contornar a 

estratificação é a utilização de casos e controles provenientes de uma amostra com a 

mesma ancestralidade. Pritchard e Rosenberg (1999) propuseram a utilização de 

marcadores genéticos não ligados, espalhados pelo genoma, para averiguar a 

diversidade do background genético nos estudos de associação. Dessa maneira, as 

diferenças de ancestralidade das amostras podem ser avaliadas e quantificadas e, na 

ausência de diferença significativa, o estudo pode ser validado. 

Os métodos de estudo de associação baseados em famílias procuram avaliar 

se determinados alelos são transmitidos aos afetados em frequências diferentes às 

esperadas pela segregação mendeliana, o que poderia sugerir associação real entre 
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alelos ou genótipos com a susceptibilidade ao distúrbio. Esse desenho de estudo tem 

a vantagem de que, se a transmissão é avaliada dentro de uma mesma família, os 

indivíduos frequentemente têm a mesma ancestralidade e efeitos de estratificação 

seriam evitados. 

 
 1.7. Genes candidatos 

Para esse trabalho, foram selecionados para estudo nove polimorfismos 

presentes nos genes: LEP (rs2167270), LEPR (rs1137101), ADRB2 (rs1042713), 

PPARG (rs1801282), PLIN1 (rs2289487), RETN (rs1862513) e INSIG2 (rs7566605), 

FTO (rs1121980 e rs1421085). Os seis primeiros genes foram escolhidos a partir de 

suas funções e por serem amplamente investigados em diversas populações. Os dois 

últimos genes foram escolhidos a partir de resultados de GWAS, conforme será 

apresentado.  

 
1.7.1. Genes LEP 

O gene LEP está localizado na região 7q31.3 e é composto por três exons. 

Codifica a proteína leptina que, como já descrito anteriormente, é um dos importantes 

sinais periféricos na regulação do peso corporal.  

O gene ob, ortólogo do gene LEP em humano, foi identificado inicialmente em 

camundongos por meio de clonagem posicional (Zhang et al., 1994). Nesse trabalho, 

foi encontrada em camundongos com hiperfagia uma substituição (C-T) que resultava 

em um códon de parada prematuro. Alguns anos mais tarde, uma primeira variante 

intrônica foi também identificada em camundongos obesos. Os autores constataram 

que o animal que apresentava esta mutação intrônica não produzia a leptina (pela 

ausência de RNAm) e, consequentemente, manifestava o fenótipo (Moon e Friedman, 

1997).  

Karvonen et al. (1998) estudaram o gene LEP em amostras de 200 indivíduos 

finlandeses obesos à procura de variantes nas regiões promotora e codificadora do 

gene. Encontraram duas substituições exônicas (c.144G>A e c.328G>A) em 

indivíduos obesos cujos níveis de leptina circulantes eram baixos. Também relataram 

uma variante rara silenciosa (c.538C>T) e um polimorfismo na região 5’ não traduzida 

(c.-39G>A), mas que não foram associadas ao fenótipo porque as frequências dos 

alelos eram similares nos grupos caso e controle. Outra variante (G2548A) foi descrita 

na região promotora e verificou-se sua influência direta na expressão do gene LEP em 

mulheres obesas (Fan e Say, 2014).   

A partir desses achados, foram realizados diversos estudos de associação em 

diferentes populações com resultados controversos (Revisão em Ghalandari et al., 
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2015). Em um estudo com italianos obesos, não foram encontrados resultados 

significativos entre o polimorfismo c.-39G>A e os níveis de leptina, e nem com o IMC 

(Lucantoni et al., 2000). Por outro lado, o mesmo polimorfismo já foi associado 

significativamente com valores de IMC altos e com a variação do consumo de energia 

em populações da Tunísia (Boumaiza et al., 2012; Fourati et al., 2013). Em outro 

trabalho, com mulheres afro-americanas e caucasianas, foi observado que as 

portadoras do alelo A possuíam menor chance de serem obesas do que as portadoras 

do alelo G, apresentando valores menores de peso, IMC e concentrações de leptina 

(Hart Sailors et al., 2007).   

Outros trabalhos associaram positivamente esses polimorfismos com fenótipos 

relacionados à obesidade em populações da Índia e Malásia  (Labayen et al., 2011; 

Fourati et al., 2013; Fan e Say, 2014; Dasgupta et al., 2015). Apesar disso, os estudos 

dessas variantes em populações não caucasianas ainda são limitados (Fan e Say, 

2014). 

 
1.7.2. Gene LEPR 

Para que a leptina possa promover a resposta neuronal adequada, precisa se 

ligar ao seu receptor localizado nas superfícies neuronais, no núcleo arqueado (ver 

item 1.3).  Esse receptor, de um único domínio transmembrânico, é codificado pelo 

gene LEPR. O gene localiza-se na região 1p31, possui 24 exons e pelo menos 5 

isoformas alternativas que resultam em mudanças do comprimento do domínio 

citoplasmático.  

A identificação desse gene foi feita através de experimento que tinha como 

objetivo identificar, em uma biblioteca de cDNA, clones que expressavam proteínas 

capazes de se ligar à leptina. Esse experimento permitiu identificar o receptor da 

leptina e o gene correspondente foi mapeado no cromossomo 4 de camundongo que 

contém o lócus db. (Tartaglia et al., 1995). Outros trabalhos relacionaram 

posteriormente a mutação em db com o diabetes em camundongos, demonstrando a 

importância do gene em fenótipos metabólicos (Chua et al., 1996; Lee et al., 1996). 

Mutações raras que inativavam esse gene eram, portanto, responsáveis pelo 

desenvolvimento muito grave da obesidade em camundongos e também em humanos, 

em casos de obesidade monogênica.  

Gotoda et al. (1997) investigaram a região codificadora do gene em uma 

amostra de 22 obesos (35Kg/m²≤IMC<60,9Kg/m²) e identificaram cinco variantes 

frequentes nos códons 109, 223, 345, 656 e 1019. Nenhuma dessas mutações, 

mesmo as que resultavam em troca de aminoácido (Lys109Arg, Gln223Arg e 

Lys656Asn) eram de perda de função e foram encontradas em homozigose também 
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entre os indivíduos magros. Além disso, relataram uma mutação rara silenciosa no 

códon 986 e uma forma alternativa de splicing do transcrito. Posteriormente, um 

trabalho foi feito com o objetivo de explorar o efeito funcional de tais polimorfismos 

(Lys109Arg, Gln223Arg e Lys656Asn) em 44 homens aparentemente saudáveis (Mars 

et al., 2004). Observaram que a troca de aminoácido ocasionada pela variante no 

códon 109 era conservativa quanto à carga, enquanto as variantes nos códons 223 e 

656 resultavam numa mudança de carga do aminoácido e poderiam, portanto, alterar 

a função da proteína resultante. Apesar disso, os autores não encontraram nenhum 

efeito dos polimorfismos nos códons 223 e 109 sobre os níveis da leptina circulante. 

Diversos estudos de associação buscaram relacionar esses polimorfismos a 

fenótipos da obesidade comum. Em estudo populacional com índios Pima as variantes 

Lys109Arg e Gln223Arg foram associadas positivamente com a porcentagem de 

gordura corporal (Thompson et al., 1997). As mesmas variantes também já foram 

associadas ao IMC, circunferência da cintura, níveis de leptina e ao peso corporal em 

populações da Europa, Brasil, México e Canadá (Revisão em Ghalandari et al., 2015). 

  

1.7.3. Gene ADRB2 

Os receptores β-adrenérgicos (ADRBs) fazem parte do sistema nervoso 

simpático e estão diretamente relacionados à regulação do gasto de energia, sendo 

ativados, principalmente, pelas catecolaminas endógenas, noradrenalina e adrenalina 

(Spector et al., 1967). Foram identificados três subtipos de receptores β-adrenérgicos 

(β-1, β-2 e β-3), sendo dois deles (β-2 e β-3) relacionados à termogênese e ativação 

da lipólise (Bylund et al., 1994; Arner e Hoffstedt, 1999).  

Na região 5q31-32 está localizado o gene ADRB2 e é composto por apenas um 

exon. A proteína codificada por esse gene é o receptor adrenérgico β-2 (Kobilka et al., 

1987).  Na região codificante do gene foram descritas cinco substituições sinônimas 

improváveis de serem funcionalmente significativas (Revisão em Leineweber et al., 

2004). Foram demonstrados efeitos funcionais tanto in vivo quanto in vitro de outras 

três substituições, não sinônimas, localizadas nas posições 46 (Arg16Gly), 79 

(Gln27Glu) e 491 (Thr164Ile). As substituições Arg16Gly e Gln27Glu codificam os 

aminoácidos localizados na parte extracelular do receptor e ambas promoveram sua 

internalização in vitro (Green et al., 1993). Cerca de 5% da população geral é 

heterozigota quanto à variante Ile164 e foi demonstrado que ela resulta em uma 

redução no acoplamento à proteína G5 (Revisão em Liggett, 1995) 

Estudos de associação foram realizados nas populações da Suécia, do Brasil e 

do Japão. Esses trabalhos mostraram-se controversos tanto para os resultados do 

estudo de associação do alelo Arg16 com o IMC, quanto para as análises de 
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associação da variante Glu27 com o risco de obesidade (Carlsson et al., 2001; Pereira 

et al., 2003; Masuo et al., 2006). 

Foi estudada a associação do gene ADRB2 com diversos fenótipos ligados à 

obesidade como, por exemplo, o IMC, em um grupo de adolescentes. Quando 

consideradas interações gênicas com o gene ADRB3, esses polimorfismos foram 

capazes de explicar 18% da variabilidade do IMC (Park et al., 2005). Um trabalho do 

nosso grupo demonstrou que o polimorfismo Arg16Gly (rs1042713) não contribuía 

com a manifestação da obesidade em homens japoneses (Pereira et al., 2011) 

enquanto outro trabalho indicava que a mesma variante estava associada ao risco de 

obesidade em asiáticos (Lee et al., 2011). 

Foram poucos os trabalhos realizados com indivíduos de origem africana, mas 

resultados positivos de associação foram obtidos em uma população de mulheres 

negras da África do Sul, na qual a associação positiva entre o gene ADRB2 e o IMC foi 

significativa (Rooyen et al., 2008). 

 
1.7.4. Gene PPARG 

 O gene PPARG possui oito exons e está localizado na região 3p25.2 e possui 

duas isoformas (PPARG1 e PPARG2). A isoforma PPARG1 é expressa principalmente 

no tecido adiposo, no intestino grosso e em células imunológicas, enquanto a isoforma 

PPARG2 é expressa no tecido adiposo. Os PPAR (receptores ativados por proliferador 

de peroxissomos) são sensores lipídicos e regulam a expressão de gene envolvidos 

no metabolismo dos lipídios e da glucose e no mecanismo de inflamação (Marion-

Letellier et al., 2015) 

 Com a intenção de observar o papel de três isoformas PPAR (uma do gene 

PPARA e duas do gene PPARG) na adipogênese de mamíferos, foi realizado um 

estudo in vitro da expressão desses genes (PPARA e PPARG). Verificou-se que o 

PPARG quando expresso em fibroblastos induz a diferenciação de adipócitos, 

sugerindo, também, que esse gene é provavelmente o receptor predominante na 

regulação da gordura branca e que a ação conjunta das isoformas PPARA e PPARG 

contribui para o desenvolvimento da gordura marrom (Brun et al., 1996) 

 Algumas variantes do gene PPARG já foram descritas na literatura por serem 

relacionadas ao diabetes e à obesidade. Em um estudo realizado com 26 indivíduos 

caucasianos foi identificada uma substituição Pro12Ala no gene PPARG. Os autores 

notaram que o produto desse gene é um receptor nuclear que regula a diferenciação 

de adipócitos, o que é relevante para o desenvolvimento do diabetes mellitus tipo II 

(Yen et al., 1997). Em outro estudo, realizado com indivíduos indianos, associaram a 
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combinação das variantes Pro12Ala e c.−1279G>A com efeito protetor do 

desenvolvimento do diabetes. 

 A associação do gene PPARG com o fenótipo da razão cintura/quadril já foi 

encontrada nas populações quilombolas do Vale do Ribeira em estudo anterior 

considerando indivíduos não aparentados (Angeli et al., 2011). Em um estudo de 

varredura genômica em larga escala feito com populações caucasianas foi observada 

associação de variantes do gene PPARG (Pro12Ala e His449His) com o IMC e a 

porcentagem de massa corpórea (Tan et al., 2014). Em duas populações de 

ameríndios mexicanos também foi encontrada associação entre o polimorfismo 

Pro12Ala e o fenótipo IMC (Canizales-Quinteros et al., 2007). 

Diferentes variantes presentes no gene PPARG, codificador do PPAR-gama, já 

foram associadas a fenótipos relacionados à obesidade, tais como IMC e 

circunferência da cintura (Kruzliak et al., 2015). Os GWAS também têm demonstrado a 

associação significativa de diferentes polimorfismos nesse gene com a obesidade e a 

resistência à insulina, como é o caso do rs1801282 (Pro12Ala) amplamente explorado 

em diferentes grupos populacionais (Vimaleswaran et al., 2010; Kruzliak et al., 2015; 

Phani et al., 2015). 

 

1.7.5. Gene PLIN1 

O gene PLIN1, localizado na região cromossômica 15q26.1, possui oito exons 

e codifica a fosfoproteína perilipina, responsável pelo revestimento das gotas de 

lipídios intracelulares presentes nos adipócitos (Londos et al., 1995). Por meio de 

splicing alternativo o gene PLIN1 produz quatro diferentes produtos (A, B, C e D); no 

tecido adiposo, a mais comum é a isoforma A (Wang et al., 2003).  

A perilipina não fosforilada age como uma barreira que inibe a ação da lipase 

hormônio-sensível (HSL), impedindo a lipólise dessas moléculas de gordura. Por outro 

lado, quando essa proteína é fosforilada facilita a ação da HSL e, consequentemente, 

os triacilgliceróis são liberados para o ambiente extracelular (Tansey et al., 2003). 

Portanto, a perilipina influencia diretamente no aumento da reserva de gordura 

intracelular e ainda tem controle sobre a liberação dessas moléculas, quando 

necessário. Dessa forma, alterações no gene codificador dessa proteína 

provavelmente contribuiriam à manifestação da obesidade e fenótipos relacionados. 

Estudos funcionais com camundongos obesos (lepr db/db), demonstraram que a 

ausência da perilipina resultava na reversão da obesidade desses animais (Martinez-

Botas et al., 2000). Gandotra et al. (2011) encontraram uma deleção de duas bases no 

exon 8 do gene PLIN1 em heterozigose em dois pacientes franceses com lipodistrofia. 
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Essa alteração culminou na redução da produção de perilipina selvagem bem como na 

diminuição dos adipócitos.    

Variantes no PLIN1 foram identificadas e associadas à obesidade, porém os 

resultados, inicialmente, eram contrastantes entre homens e mulheres. Qi et al. 

(2004a) verificaram que os polimorfismos desse gene estavam significativamente 

associados com valores de IMC menores em mulheres caucasianas, mas o mesmo 

não foi observado nos homens de mesma etnia. O mesmo grupo também encontrou 

associação positiva entre a circunferência da cintura de mulheres às variantes do gene 

em questão (Qi et al., 2004b). Em outro estudo com obesas (com IMC igual ou maior 

que 30 Kg/m²), verificou-se a associação dos mesmos polimorfismos com a resistência 

dessas mulheres em perderem peso (Ruiz et al., 2011). Polimorfismos nesse gene 

também foram associados ao risco de obesidade (Qi et al., 2005; Ordovas e Smith, 

2010) e à resistência a perda de peso (Corella et al., 2005). Portanto, baseado nas 

evidências genéticas e evidências experimentais quanto a sua função, o gene PLIN1 é 

apontado como gene candidato a explicar a obesidade em humanos (Ordovas e 

Smith, 2010). 

 
1.7.6. Gene RETN 

O gene RETN, localizado na região cromossômica 19p13.2, possui quatro 

exons e codifica a proteína sinalizadora resistina produzida nos adipócitos (Steppan et 

al., 2001b). A expressão gênica do RETN é induzida durante a diferenciação dos 

adipócitos e foi descoberta pela primeira vez no tecido adiposo de ratos. Apresenta-se 

em níveis circulantes elevados em ratos com obesidade genética ou induzida por 

dieta. A resistina também tem sido associada ao desenvolvimento da resistência à 

insulina em camundongos, caracterizando o diabetes tipo 2 (Steppan et al., 2001a) . 

Entretanto, têm sido publicados inúmeros achados controversos sobre o papel da 

resistina como um fator de risco para a resistência à insulina, obesidade e diabetes 

(Barnes e Miner, 2009; Ye et al., 2013).  

 Os níveis circulantes de resistina em humanos foram significativamente 

correlacionados com os níveis crescentes de insulina, glicose e lipídios (Liu et al., 

2006; McTernan et al., 2006). Além disso, a resistina já foi positivamente 

correlacionada com alterações no IMC (Azuma et al., 2003) e com a gordura visceral 

em índios Pima (Vozarova de Courten et al., 2004). Resultados recentes evidenciam 

que os níveis de resistina estão sob influência genética em diferentes populações e, 

consequentemente, mutações na sequência do gene codificador da resistina estariam 

diretamente relacionadas com os fenótipos da obesidade (Hivert et al., 2009; Asano et 

al., 2010; Apalasamy et al., 2015).  
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 Resultados de estudos sobre a variante c.-225C>G do gene RETN são 

controversos. O genótipo GG dessa variante já foi associado com a diminuição do IMC 

e o risco reduzido de diabetes mellitus tipo 2 em uma população japonesa (Hishida et 

al., 2013), resultado oposto ao apresentado em outro estudo que também utilizou uma 

amostra de indivíduos japoneses (Tsukahara et al., 2009). Outra variante do gene (c. 

+62G-A) já foi associada com maior prevalência de hipertensão (Tan et al., 2003) e 

diabetes tipo 2 (Apalasamy et al., 2015) em pacientes chineses. 

 Outro estudo de associação utilizando dados do gene RETN foi feito em uma 

população Malaia, porém não foi encontrada associação de nenhuma variante 

estudada com os caracteres fenotípicos como o IMC, circunferência da cintura e o 

peso (Apalasamy et al., 2015). 

 São raros os trabalhos que investigaram a associação do RETN em 

populações de ancestralidade africana. Foi realizado na população quilombola do Vale 

do Ribeira um estudo de associação com uma variante no gene RETN, porém os 

resultados disponíveis nas análises de associação não foram suficientes para 

assegurar a existência da real associação genótipo-fenótipo, encorajando pesquisas 

adicionais nessas comunidades (Angeli et al., 2011). Apesar dos diversos estudos 

feitos com esse gene, os mecanismos por trás da expressão, regulação, secreção e 

circulação da resistina não foram completamente elucidados.  

 

1.7.7. Gene INSIG2 

O gene INSIG2, localizado na região cromossômica 2q21.2, possui seis exons 

e codifica uma proteína (insulin-induced gene 2) que bloqueia a ativação do SCAP 

(sterol cleavage-activating protein) a qual acompanha as proteínas que se ligam a 

elementos regulatórios dos esteroides (SREBP - sterol regulatory element-binding 

proteins) no retículo endoplasmático rugoso. Os SREBPs são fatores de transcrição 

que ativam genes codificadores de enzimas necessárias para a síntese do colesterol. 

Portanto, o INSIG2 desempenha um papel importante no metabolismo do colesterol, 

na lipogênese e na homeostase da glicose (Yabe et al., 2002; Saunders et al., 2007; 

Dong e Tang, 2010) 

Takaishi et al. (2004) infectaram ratos diabéticos e obesos (Zucker fa/fa) com 

adenovírus recombinante contendo cDNA de Insig2 com a finalidade de verificar o 

efeito da proteína Insig2 in vivo. Os autores observaram que, nesses camundongos, a 

superexpressão do gene no fígado provocou a redução dos níveis plasmáticos de 

triglicerídeos, o que comprovou in vivo a ação anti-lipogênica da proteína codificada 

pelo gene Insig2.  
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Herbert et al. (2006) foram os primeiros a apontar o gene INSIG2 como forte 

candidato a explicar fenótipos relacionados à obesidade, por meio de um genome-

wide association study (GWAS) em uma população caucasiana. Eles verificaram que 

os homozigotos para o alelo de menor frequência (CC) do polimorfismo rs7566605, 

situado a 10kb do gene INSIG2, tiveram risco aumentado para obesidade (P = 

0,0026). Além disso, esse achado foi replicado, no mesmo trabalho, em quatro 

amostras de diferentes etnias. Entretanto, tais resultados são ainda muito discutidos.  

Em 2007, dois trabalhos diferentes tentaram replicar os resultados de Herbert 

et al. (2006). Em uma amostra de 6599 indivíduos caucasianos e não aparentados 

investigou-se a associação entre o IMC e o polimorfismo rs7566605 sob um modelo 

caso-controle, porém, ao contrário do que foi visto anteriormente, o alelo C foi 

associado com os menores valores do IMC (P=0,060) (Loos et al., 2007). Dina et al. 

(2007b) averiguaram a associação entre o polimorfismo e o IMC em adultos e crianças 

de ancestralidade europeia sob os modelos caso-controle e baseado em família, 

porém não encontraram nenhum sinal significativo de associação.  

Outros resultados recentes corroboram a falta de associação do polimorfismo 

em questão com a obesidade em populações caucasianas (Burgdorfer et al., 2013; 

Apalasamy et al., 2014). Embora a maior contribuição do SNP rs7566605 para a 

predisposição genética à obesidade na população da Europa Ocidental seja 

improvável, não foi descartada a hipótese que o INSIG2 poderia contribuir para a 

variação do IMC em outros grupos étnicos.  

 
1.7.8. Gene FTO 

O gene FTO possui nove exons e localiza-se no cromossomo 16, na região 

16q12.2. Origina oito transcritos distintos por mecanismos de splicing alternativo, 

sendo cinco transcritos codificadores de proteínas, um relacionado ao mecanismo de 

“nonsense-mediated decay” do RNAm e dois não traduzidos (http://www.ensembl.org/; 

15-01-2016). A exata função desse gene ainda não foi elucidada, porém estudos 

apontam uma alta expressão do FTO no cérebro de camundongos e humanos, 

especialmente no hipotálamo. Isso sugere a atuação do produto do FTO como 

regulador primário do acúmulo de gordura corporal, desempenhando importante papel 

na homeostase energética (Gerken et al., 2007) como evidenciado através de estudos 

com ratos e camundongos (Fredriksson et al., 2008; Stratigopoulos et al., 2008). 

Um dos primeiros GWAS sobre fenótipos relacionados à obesidade foi 

conduzido em uma população isolada da Sardenha (Scuteri et al., 2007). A associação 

mais significativa encontrada pelos pesquisadores foi entre SNPs intrônicos no gene 

FTO e o IMC. Apesar do resultado não ter sido replicado por Ohashi et al. (2007), 
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diversos outros estudos encontraram associações positivas entre SNPs intrônicos do 

gene FTO e fenótipos relacionados a obesidade em populações europeias (Frayling et 

al., 2007; Loos et al., 2008; Meyre et al., 2009; Hardy et al., 2010; Kilpelainen et al., 

2011; Burgdorfer et al., 2013; Luperini et al., 2015).  

Frayling et al. (2007) associaram uma variante intrônica do gene FTO à 

obesidade e, no mesmo ano, outros estudos revelaram novas variantes na mesma 

região cromossômica associadas ao mesmo fenótipo (Scuteri et al., 2007; Dina, 2008). 

Desde então novas pesquisas têm sido feitas visando explorar essa associação e 

buscar outras possíveis variantes. Embora o motivo da associação não esteja 

completamente esclarecido, vinte e seis SNPs localizados no gene FTO, todos 

intrônicos, já foram associados à variação do IMC (Revisão em Gulati e Yeo, 2013) 

Apesar de diversos estudos sugerirem associação dessas variantes com o 

IMC, não há evidências funcionais de que estejam de fato relacionadas diretamente à 

regulação da expressão do próprio gene FTO. Um estudo recente mostrou que essas 

regiões intrônicas interagem fisicamente com a região promotora de outro gene 

sintênico, localizado a milhares de pares de bases de distância, o gene IRX3 

(codificador de um fator de transcrição da família Iroquois). Além disso, foi observado 

que esses polimorfismos do gene FTO estavam também associados à expressão do 

gene IRX3, sugerindo que a região estudada do FTO, contendo os SNPs associados à 

obesidade, poderia atuar como acentuador (enhancer) do gene IRX3. Concluiu-se 

nesse estudo que o IRX3 pode ser um novo candidato a desempenhar papel na 

regulação do peso corporal, ao mesmo tempo que fornece sustentação à importância 

das pesquisas sobre a região cromossômica do gene FTO (Smemo et al., 2014).  

Até 2014, nenhum trabalho tinha associado variantes do gene IRX3 com 

fenótipos da obesidade. Recentemente, em uma análise de efeito individual, foi 

identificada a associação de polimorfismos do gene FTO (rs8050136, rs1421085, 

rs9939609, rs17817449), e também um único polimorfismo na região 5’ não traduzida 

do gene IRX3 (rs3751723) com indivíduos obesos (IMC ≥ 30 Kg/m²) do norte da Índia 

(Srivastava et al., 2015). Em uma análise haplotípica, os autores observaram que 

esses polimorfismos estavam em desequilíbrio de ligação. Tais resultados corroboram 

a hipótese que variantes do gene FTO, mesmo que não estejam diretamente 

relacionadas com a obesidade, possam estar segregando com variantes causais em 

genes vizinhos.  
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1.8. Remanescentes de quilombo do Vale do Ribeira 

O alvo de nossos estudos foram doze populações remanescentes de 

quilombos localizadas na porção paulista do Vale do Rio Ribeira, nos arredores dos 

municípios de Eldorado, Iporanga e Barra do Turvo. O Vale do Ribeira ocupa cerca de 

10% do território de São Paulo, abrangendo grandes extensões de Mata Atlântica. O 

relevo é predominantemente montanhoso, o clima é quente e úmido.  

A ocupação do Vale remonta o período pré-colombiano, quando a região servia 

de passagem de indígenas do planalto para o litoral. Com a chegada dos 

colonizadores na região, principalmente portugueses, no final do século XVI, o Vale do 

Ribeira passou a servir de refúgio para os indígenas que resistiam à escravidão. A 

mão de obra de origem africana chegou maciçamente durante o século XVII, atrelada 

ao ciclo do ouro. Com o fim do ciclo da mineração, muitos escravos foram 

abandonados ou alforriados e, juntamente àqueles que resistiam ao regime de 

escravidão, formaram os quilombos do Vale do Ribeira (Oliveira-Junior et al., 2000). 

Os remanescentes de quilombos são caracterizados como populações de 

ancestralidade majoritariamente africana que vivem atualmente em áreas outrora 

ocupadas por escravos negros fugidos e/ou alforriados. O conceito de remanescente 

de quilombo aceito atualmente refere-se a toda comunidade rural, de descendentes de 

escravos, que vivem em áreas relativamente isoladas, mantendo o modo de vida 

tradicional com forte vínculo ao passado, e onde a ocupação da terra não é feita 

individualmente, mas sim de forma coletiva (Oliveira-Junior et al., 2000). 

Os remanescentes de quilombos do Vale do Ribeira são populações 

miscigenadas. Estudos foram conduzidos pelo nosso grupo para investigar a história 

de miscigenação nos remanescentes de quilombos do Vale do Ribeira: (1) utilizando 

marcadores de ancestralidade autossômicos (inserções do tipo Alu – Cotrim et al., 

2004; e do tipo INDEL – Kimura et al., 2013), (2) utilizando marcadores do 

cromossomo Y, que possibilitam a análise de patrilinhagens (Macedo-Souza, 2003; 

Kimura et al., manuscrito em preparação) e (3) utilizando marcadores no DNA 

mitocondrial, que permitem a análise de matrilinhagens (Rincon, 2009). Os 

marcadores uniparentais (cromossomo Y e DNA mitocondrial) revelaram contribuições 

genéticas predominantemente de origem ameríndia e africana (materna), e de origem 

europeia (paterna), na composição dos remanescentes de quilombos. As estimativas 

de miscigenação obtidas com os marcadores autossômicos vêm corroborar esses 

dados, enfatizando a natureza genética tri-híbrida das populações remanescentes de 

quilombos do Vale do Ribeira. 
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A Figura 3 ilustra alguns cenários típicos do Vale do Ribeira e algumas 

comunidades que foram estudadas no presente trabalho. 

Atualmente, estas populações quilombolas sobrevivem às margens do rio 

Ribeira, entre os últimos remanescentes de Mata Atlântica da Região Sudeste. Seu 

modo de vida rural sofreu transformações, pois há restrições à sua agricultura de 

subsistência, à caça e à manutenção de certos animais em virtude da sobreposição 

das terras de quilombo com as de parques estaduais e áreas de proteção ambiental 

(reservas naturais). As populações do Vale do Ribeira são afetadas por doenças 

resultantes da falta de acesso a serviços básicos de saneamento e saúde (como por 

exemplo, as doenças parasitárias) e por doenças frequentes do mundo moderno, 

como a hipertensão e a obesidade. Por essa razão, dizemos que os quilombos se 

encontram em fase de transição epidemiológica. 

 O isolamento geográfico dessas comunidades as torna modelos muito 

interessantes para o estudo de doenças hereditárias. As principais características que 

conferem maior poder aos dados genéticos de isolados são: (1) as informações 

amplas sobre grandes genealogias; (2) um pequeno número de fundadores presentes 

na população; e (3) fração elevada de indivíduos com fenótipos bem caracterizados. 

Os isolados também permitem uma análise mais precisa de traços hereditários devido 

à redução dos artefatos causados por diferenças na composição étnica das 

populações que constituem os grupos caso e controle (Jorde et al., 2000; Arcos-

Burgos e Muenke, 2002), frequentes em estudos de associação conduzidos em 

amostras de grandes centros urbanos. Um estilo de vida similar entre os participantes 

do estudo também é vantajoso para reduzir a amplitude de efeitos ambientais, bem 

como a amplitude da variação fenotípica.  

 Deste modo, o modelo dos remanescentes de quilombos é ideal para que 

sejam testadas, de modo comparativo, as diferentes abordagens de análise genética 

de doenças multifatoriais: estudos de genes candidatos (que podem ser realizados 

com indivíduos não aparentados ou baseados em famílias), estudos de associação 

que podem ser baseados em varreduras genômicas de larga escala (GWAS) e 

interpretados sob modelos com indivíduos não aparentados ou baseados em famílias, 

estudos de ligação genômica em larga escala (GWLS) em famílias específicas e 

admixture mapping por se tratar de uma população miscigenada. Muitos estudos 

utilizaram populações isoladas europeias como ferramenta de estudo no emprego 

dessas três metodologias, na esperança de se beneficiarem da menor variação 

genética ou ambiental dessas populações (Revisão emFall e Ingelsson, 2014). Não há 

na literatura estudos similares aos realizados pelo nosso grupo sobre isolados ou 

semi-isolados de origem africana, o que valoriza a estratégia desse estudo. 
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Figura 3: Imagens ilustrativas do Vale do Ribeira e algumas comunidades quilombolas. A: vista da 
comunidade de Nhunguara. B: rio Ribeira do Iguape. C: capela de Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos, em Ivaporunduva. D: balsa de acesso às comunidades de Pilões e Maria Rosa. E: 
banana, um dos produtos agrícolas de grande importância para várias comunidades, como em Abobral. F: 
casa de pau-a-pique em Pedro Cubas. Fonte: acervo do Laboratório de Genética Humana. 
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2. CONCLUSÃO 

Nossas estimativas de herdabilidade mostram que os traços fenotípicos, IMC, 

Cc e RCQ, são influenciados por fatores genéticos nas populações remanescentes de 

quilombos. Os resultados do estudo de associação baseado em família apresentados 

nesse trabalho permitiram as seguintes conclusões: 

1. Há sugestão de associação do alelo A no polimorfismo rs2167270 no gene LEP 

aos maiores valores da RCQ (P=0,061) e ao risco de sobrepeso/obesidade, 

segundo nota de corte do IMC (P=0,057), nas famílias quilombolas. 

2. Há sugestão de associação do alelo G no polimorfismo rs1042713 no gene 

ADRB2 aos maiores valores da RCQ (P=0,068) nas famílias quilombolas. 

3. O alelo G no polimorfismo rs2289487 no gene PLIN1 está associado 

significativamente com o grupo de risco (P=0,013), segundo critério estabelecido 

pela nota de corte da RCQ, nas famílias quilombolas.  

Os resultados do estudo de associação com indivíduos não aparentados 

apresentados nesse trabalho permitiram as seguintes conclusões: 

1. O alelo G no polimorfismo rs1137101 no gene LEPR está associado aos maiores 

valores do IMC (P=0,027) e ao grupo de risco classificado segundo o IMC 

(P=0,027), conforme demonstrado nas análises de regressão sob modelo 

dominante.  

2. O alelo G no polimorfismo rs1042713 no gene ADRB2 está significativamente 

associado ao risco de sobrepeso/obesidade (P=0,029), conforme demonstrado 

nas análises de regressão sob modelo dominante.  

3. O genótipo GG no polimorfismo rs2289487 no gene PLIN1 está associado aos 

menores valores de IMC, conforme demonstrado nas análises de regressão sob 

modelo aditivo (P=0,025). 

4. O alelo G do polimorfismo rs1121980 no gene FTO está associado tanto aos 

maiores valores de IMC (P=0,022) quanto ao risco de sobrepeso/obesidade, 

conforme demonstrado nas análises de regressão sob modelo dominante 

(P=0,037). 

5. O alelo A do polimorfismo rs1421085 no gene FTO está associado aos maiores 

valores da Cc (P=0,016) e da RCQ (P=0,030), conforme demonstrado nas 

análises de regressão linear sob modelo dominante. 

Nossos resultados, de um modo geral, corroboram a hipótese de que múltiplos 

fatores genéticos, embora com efeitos modestos, influenciam na origem e na 

manifestação de fenótipos relacionados ao sobrepeso e obesidade nas populações 
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remanescentes de quilombos do Vale do Ribeira.
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