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RESUMO 

 

Introdução: O Acidente vascular encefálico (AVE) é considerado uma das maiores 

causas de morte  e dependência funcional no país e no mundo. AVE hemorrágico 

caracteriza-se pelo extravasamento de sangue dentro do cérebro ou entre o crânio e 

o cérebro devido à ruptura de um vaso ou rompimento de um aneurisma. Os 

aneurismas são patologias vasculares que surgem como uma expansão anormal em 

uma porção da artéria devido à fraqueza dentro da parede do vaso. IL-18 possui um 

papel importante na patogênese do AVE e polimorfismos na região promotora tem 

sido associados com seus níveis de expressão. 

Metodologia: A detecção dos polimorfismos do gene da IL-18-137C/G foi realizado 

pela técnica PCR-SSP em amostras de pacientes apresentando aneurisma (n=30), 

acometidos por AVEH (n=43) e ainda indivíduos saudáveis (n=67). 

Resultados: Os estudos revelaram que houve uma tendência do alelo IL-18-137G 

ser fator de risco para aneurisma, apesar de não ser estatisticamente significante. 

Ainda, com relação a avaliações de déficit neurológico e dependência funcional 

(escalas de Rankin e NIHSS e índice de Barthel), apesar de não ser estatisticamente 

significante, os pacientes com o genótipo IL-18-137GG foram mais frequentes nas 

classificações de níveis relacionadas àaomaior comprometimento, enquanto o 

genótipo IL-18-137CC mais frequente nas escalas de menor comprometimento. 

Conclusão: Apesar do polimorfismo IL-18-137C/G não apresentar resultados 

estatisticamente significantes, observamos certa tendência ao genótipo IL-18-137GG 

no risco para aneurisma. Alem disso, esse genótipo foi mais frequente nos maiores 

níveis de déficit neurológico e dependência funcional, o que talvez possa se 

comprovar através de estudo com número maior de indivíduos. 

Palavras chave: polimorfismo, interleucina-18, citocinas, acidente vascular 

encefálico, aneurisma. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Introduction: Stroke is considered one of the largest causes of death and functional 

dependence in the country and worldwide. Hemorrhagic stroke consists of a blood 

extravasation within the brain, or between the skull and the brain, due to rupture of a 

vase or breakup of an aneurysm. Aneurysms are vascular pathologies that arise as 

an abnormal expansion into a portion of the artery due to weakness within the wall of 

vessel. IL-18 have an important role in pathogenesis of the AVE and polymorphisms 

in its promoter region has been associated with the levels of expression. 

Methodology: The detection of polymorphism of IL-18-137C/G gene was performed 

by PCR-SSP technique in samples of patients having aneurysms (n = 30), affected 

by AVEH (n = 43) and also healthy individuals (n = 67). 

Results: The study revealed that there was a tendency of IL-18-137G allele to be a 

risk factor for aneurysms, although not statistically significance was found. Still, in 

relation to neurological deficit assessments and functional dependence (Rankin 

scales and NIHSS and Barthel index), although not statistically significant, patients 

with the IL-18-137GG genotype were more common in ratings related to levels of 

greater commitment, while the IL-18-137CC genotype were more frequent in lower 

commitment scales. 

Conclusion: Despite the IL-18-137C/G polymorphism did not show statistically 

significant results, a tendency to IL-18-137GG genotype on risk for aneurysm was 

observed. Also, these genotype was more frequent in higher levels of neurological 

deficit and functional dependence, which may could be proven with a larger number 

of subjects studied. 

Keywords: polymorphism, interleukin-18, cytokines, stroke, aneurysm.  
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1 Introdução 
 

1.1 Acidente Vascular Encefálico 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é definido pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS, 2015) como a interrupção da irrigação cerebral, quer seja 

pelo rompimento de um vaso sanguíneo, quer pela sua oclusão, suprimindo assim o 

fornecimento de glicose e oxigênio, dois substratos indispensáveis ao bom 

funcionamento e sobrevivência da célula, causando danos ao tecido cerebral. O 

comprometimento da função cerebral é causado por enfarte, provocado por 

isquemia ou hemorragia, podendo ocorrer de forma súbita, devido à fatores de risco 

vascular associados ou por anormalidade neurológica (aneurisma). O quadro 

neurológico posterior ocorre normalmente de forma repentina, podendo ser 

temporário ou permanente, leve ou grave, sempre dependente da localização onde 

se deu a supressão da irrigação cerebral (MARTINS, 2002). 

O AVE é uma doença grave e muito frequente em serviços de 

emergência. A OMS considera que o AVE é a terceira causa de morte mais comum 

nos países mais desenvolvidos (HOWARD et al., 2011; GO et al., 2014). É 

considerada uma das maiores causas de morte e também é a maior causa de 

dependência funcional no país e no mundo (FURUKAWA, MATHIAS & MARCON, 

2011).  

O AVE pode ser classificado em dois tipos: isquêmico e hemorrágico. No 

AVE de natureza isquêmica ocorre uma interrupção do fluxo sanguíneo por embolia 

ou trombose em uma área específica do encéfalo. No isquêmico trombótico, o 

trombo (coágulo) é formado no interior de uma das artérias cerebrais, normalmente 

já estreitadas por aterosclerose, bloqueando o fluxo sanguíneo (OVERGAARD, 

2014). Os trombos resultam da aderência e agregação plaquetária, coagulação de 

fibrina e queda da fibrinólise (O’SULLIVAN, 1993). No isquêmico embólico, a 

oclusão arterial é provocada por um corpo estranho (êmbolo) em circulação, que é 

libertado na corrente sanguínea e se desloca até as artérias cerebrais. Por sua vez, 

este êmbolo fixa-se dentro dos vasos sanguíneos do cérebro, geralmente sobre uma 

placa aterosclerótica (O’SULLIVAN 1993). O AVE de natureza isquêmica surge em 
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cerca de 80-85% dos casos, se tornando o AVE de ocorrência mais frequente 

(WORP & GIJIN 2007). Também existem os chamados Acidentes Isquêmicos 

Transitórios (AIT), que ocorrem quando a oclusão provocada por um trombo se 

desfaz, permitindo o reestabelecimento do fluxo sanguíneo, podendo não chegar a 

haver necrose e consequentemente o reestabelecimento do déficit neuronal (SÁ, 

2009). Os AIT persistem por um período inferior a 24 horas e desaparecem sem 

sequelas (FAN et al., 2014). 

Por outro lado, o AVE hemorrágico acontece com a ruptura de um vaso 

intracraniano resultando em extravasamento de sangue dentro do cérebro 

(hemorragia intracerebral) ou entre o cérebro e o crânio (hemorragia subaracnóidea) 

(SCHAEFER, 2014). Ao ocorrer a hemorragia, os vasos sanguíneos de pequeno 

calibre tornam-se contraídos resultando em um aporte sanguíneo insuficiente para 

algumas regiões cerebrais. Além disso, há a possibilidade do sangue extravasado 

comprimir as estruturas nervosas adjacentes (NOUH, REMKE & RULAND, 2014). 

Os derrames hemorrágicos resultam da ruptura das paredes dos vasos sanguíneos 

enfraquecidos, geralmente por aneurismas ou malformações arteriovenosas. Muitas 

vezes, uma hemorragia subaracnóidea (HSA) resulta da ruptura desses vasos (ABD-

ELSAYED, WEHBYM & FARAG, 2014). O enfraquecimento da parede do vaso 

também pode se dar pelo processo da doença aterosclerótica (GUYTON, 1988). 

Os aneurismas são patologias vasculares que surgem como uma 

expansão anormal em uma porção da artéria devido à fraqueza dentro da parede do 

vaso. Sua etiologia é pouco conhecida, no entanto, entende-se por um processo 

multifatorial que resulta da alteração das condições hemodinâmicas (relação entre o 

fluxo sanguíneo e as variações morfológicas das artérias cerebrais e casos de 

hipertensão arterial) e da parede do vaso que leva a uma perda de proteínas 

estruturais e resistência da parede, com subsequente dilatação (HUMPHREY & 

TAYLOR, 2008). Também deve ser levado em consideração a lesão da parede 

arterial causada por infecções, traumatismos, tumores e abuso de drogas 

(ADAMCZYK et al., 2013). O rompimento de aneurismas cerebrais é a principal 

causa de hemorragia subaracnóidea não traumática (ZACHARIA et al., 2010).  Os 

aneurismas cerebrais surgem com mais frequência em zonas de bifurcação, pois 
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estes locais são caracterizados por possuírem fluxo sanguíneo intenso e turbulento 

(LASHERAS, 2007).  

Os aneurismas podem ser classificados em três grupos de acordo com 

seu tamanho: a) pequenos, com diâmetro inferior a 10 mm, b) grandes, com 

diâmetro de 10-25 mm e c) gigantes, com diâmetro superior a 25mm (BONNEVILLE, 

SOUROUR & BIONDI, 2006). Entretanto, existem também outras maneiras de 

classificá-los. Quanto à causa da lesão da parede arterial relacionada ao seu 

surgimento: a) aneurismas congênitos, b) aneurismas infecciosos (a parede arterial 

apresenta-se debilitada por diferentes tipos de infecções, como por exemplo, a 

sífilis) e c) aneurismas arterioscleróticos (enfraquecimento da artéria devido à placa 

aterosclerótica avançada) (JAJA et al., 2013). 

Quanto à forma geométrica, os aneurismas podem ser: a) saculares, 

onde se apresenta dilatação das três camadas da parede, surgindo o formato de um 

pequeno saco ou globo, muito comum nas bifurcações das artérias; b) fusiformes, 

onde também há a dilatação das três camadas da parede, porém o formato da 

artéria fica alongado, semelhante a um losango; e c) dissecantes, onde há a 

formação de uma espécie de canal paralelo pelo qual ocorre a circulação sanguínea, 

devido ao afastamento da túnica íntima (camada interna da parede arterial) em 

relação à camada média (SAYAMA, MACDONALD, 2010) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tipos de aneurisma quanto à forma geométrica. 

Fonte: http://www.uchospitals.edu/online-library/content=S08278 

 

http://www.uchospitals.edu/online-library/content=S08278
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Essas condições hemorrágicas conhecidas como Acidentes Vasculares 

Encefálicos Hemorrágicos (AVEH) são um importante problema de saúde pública, 

que se situam entre as quatro maiores causas de morte em muitos países e são 

responsáveis por uma grande proporção de distúrbios neurológicos. Mais 

incapacitante que fatal, o AVEH é a principal causa de incapacidade neurológica 

grave e acarreta custos enormes, medidos tanto em gastos com cuidados de saúde, 

como em perda de produtividade (ROWLAND, 2002).  

Um AVE, seja de origem isquêmica ou hemorrágica, apresenta-se de 

forma súbita por sinais e sintomas neurológicos focais, evidenciando assim uma 

lesão numa área específica do cérebro, apresentando, por conseguinte, variados 

sinais e sintomas (SÁ, 2009). 

Os sinais e sintomas do AVE são variados e podem estar relacionados a 

qualquer tipo de alteração neurológica em diferentes áreas do cérebro que são 

responsáveis por diferentes funções, incluindo a sensibilidade, o movimento, a fala, 

a visão, a coordenação e o equilíbrio (SORITA et al., 2014). Em pacientes com AVE 

por oclusão de artérias do sistema carotídeo esquerdo apresentam-se as seguintes 

características: hemianestesias, hemiplegias, hemianopsias e afasias globais 

associadas ou não a diminuição do nível de consciência. Já em pacientes com AVE 

por hemorragia cerebral é relatado perda e/ou diminuição de nível de consciência, 

cefaléia, crises convulsivas e vômitos (hipertensão intracraniana) (ATHAPPAN et al., 

2014). O diagnóstico da doença é baseado na história clínica, entretanto para um 

diagnóstico diferencial utiliza-se a tomografia computadorizada de crânio 

(BIESBROEK et al., 2013). 

As taxas de incidência de AVE variam completamente de uma 

população para a outra. Essa heterogeneidade deve-se em grande parte às 

diferenças de prevalência de fatores de risco, então, como existem populações que 

apresentam incidência mais alta que outras, sugere-se que características genéticas 

possam ser responsáveis por esse fator (ROGER et al., 2011). 

Denominam-se fatores de risco características ou estilo de vida de uma 

determinada população ou indivíduo que indicam uma probabilidade aumentada 

para AVE quando comparada à uma população ou indivíduo sem essas 
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características (THRIFT et al., 2014). A Tabela 1 mostra os principais fatores de 

risco estabelecidos para AVE. 

Tabela 1: Principais fatores de risco estabelecidos para AVE. 

Riscos modificáveis Riscos não modificáveis Outros 

Hipertensão Idade Álcool 

Diabetes Sexo Infecção 

Fumo Raça Homocisteína elevada 

Fibrilação atrial Etnia Processo inflamatório 

Outras doenças cardíacas Hereditariedade Anticorpo antifosfolipídeo 

Hiperlipidemias   

Sedentarismo   

Estenose carotídea 

assintomática 

  

Ataques isquêmicos 

transitórios 

  

Fonte: Adaptado de Chaves, 2000. 

 

A hipertensão é o fator de risco mais importante e modificável para AVE. 

Uma redução da pressão sanguínea sistólica na ordem de 2mmHg está associada a 

uma redução de 25% do risco de ocorrência de AVE, enquanto a redução na 

pressão sanguínea diastólica pode diminuir a chance de AVE em até 50% (SOKO, 

KAPOOR & FOODY, 2006). 

A associação entre o AVE e hipercolesterolemia é pouco clara. Muitos 

estudos indicam um aumento do risco de acidente vascular cerebral isquêmico, com 

níveis séricos de colesterol elevado, enquanto que os níveis de colesterol reduzidos 

em pacientes com hipertensão arterial elevada (> 145 mmHg) tendem a ser 

associados com AVE hemorrágico. Hipercolesterolemia está claramente relacionada 

com aterosclerose carotídea, enquanto o colesterol HDL é inversamente associado 

com o risco de acidente vascular cerebral isquêmico (WILSON et al., 1997). 

Indivíduos com diabetes mellitus têm um maior risco de eventos 

vasculares. De acordo com um estudo observacional, prospectivo, os pacientes com 
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diabetes tipo 2 sofreram, com mais frequência, de acidente vascular cerebral do que 

pacientes com infarto do miocárdio (RIDKER et al., 2008) 

Estudos indicam que ligeira a moderada ingestão de álcool (≤ 2 drinques 

por dia para homens e ≤ 1 drinque por dia para mulheres, respectivamente) pode 

reduzir o risco de AVE em 30%. No entanto, maior consumo aumenta 

significativamente o risco de AVE (ISSO et al., 2004). 

Alguns estudos epidemiológicos relacionam o fumo como um fator de 

risco para AVE, principalmente quando o indivíduo apresenta outras morbidades 

como hipertensão, diabetes mellitus, intolerância à glicose, hipercolesterolemia e 

doença cardiovascular preexistente (WANNAMATHEE et al., 1995). Indivíduos que 

fazem uso constante e intenso de cigarros apresentam alto risco de desenvolver 

AVE, enquanto parar de fumar reduz o risco de forma significativa após 2 anos, 

atingindo o patamar de não-fumante em 5 anos (WOLF et al., 1988). 

Outro fator de risco para AVE isquêmico e hemorrágico é o uso de 

anticoncepcionais orais por mulheres com idade superior à 35 anos, fumantes ou 

com histórico de hipertensão (WHO, 1995). Porém, esse risco diminui quando o 

medicamento apresenta baixas doses de hormônio (WHO, 1996). 

Hemorragia subaracnóidea decorrente do rompimento de um aneurisma 

representa aproximadamente 7% de todos os tipos de acidente vascular encefálico e 

tem uma taxa de mortalidade relativamente alta. Apesar das variações significativas 

relacionadas aos fatores regionais e de risco, a taxa de mortalidade global em 

pacientes que sofrem de hemorragia subaracnóidea aneurismática permanece 

elevada. Em comparação com o acidente vascular cerebral isquêmico, que 

geralmente é irreversível, o acidente vascular cerebral hemorrágico tende a levar 

uma maior mortalidade, porém pacientes que sobrevivem apresentam menores 

comprometimentos (GARBE, KREISEL & BEHR, 2013). 
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1.2 Interleucina 18 

A Interleucina-18 (IL-18) é uma citocina que compõe a superfamília da 

IL-1, sendo importante reguladora da resposta imune inata e adquirida. A IL-18 é 

expressa em sítios de inflamação crônica, em doenças autoimunes, em vários tipos 

de cânceres e em várias doenças infecciosas (GRACIE, ROBERTSOON & 

MCINNES, 2003), e também na síndrome metabólica e arteriosclerose (DINARELLO 

& FANTUZZI, 2003). 

Por possuir um papel importante no início das respostas inflamatórias, a 

IL-18 tem sido identificada em células do sistema hematopoético e não-

hematopoético. Por isso, sua expressão é relatada em macrófagos, células 

dendríticas, queratinócitos, osteoblastos, células do córtex adrenal, células epiteliais 

do intestino, células de Kupfer, dentre outras (STOLL et al., 1997, 1998). 

Esta citocina é derivada de um precursor biologicamente inativo (pró-IL-

18), que sofre clivagem pela caspase-1, tornando-se IL-18 ativa (FANTUZZI & 

DINARELLO, 1999). Estudos indicam que várias outras enzimas também podem 

processar a pró-IL-18 em sua forma ativa, incluindo a proteinase 3, serina protease, 

elastase e catepsina G. A natureza da estimulação natural da expressão da IL-18 

permanece sob investigação, porém acredita-se que LPS (Lipopolissacarídeo) e 

FasL (Fas Ligante) participam do processo (SUGAWARA et al., 2001). 

O receptor da IL-18 possui em sua estrutura uma cadeia α (IL-1Rrp), 

responsável pela ligação extracelular e uma cadeia β não-ligante transportadora de 

sinal (ANDRE et al., 2003). Ele está presente em várias células, como: macrófagos, 

neutrófilos, células Natural Killer (NK), células endoteliais e do músculo liso (KIM et 

al., 2002). O receptor pode ser superexpresso em células T indiferenciadas, células 

T auxiliares do tipo 1 (Th1) e células B através da IL-12 (NOVICK et al., 1999). 

Além de ser um fator indutor da produção de interferon-gama (IFN-γ), a 

IL-18 apresenta efeitos também na série linfoide, particularmente na linhagem T 

auxiliares em combinação com a IL-12 (DINARELLO, 1999). Portanto, a IL-18 auxilia 

no processo de maturação das células T e NK, produção de citocinas e 

citotoxicidade (BUSFIELD et al., 2000). IL-18 pode também induzir a maturação de 

células Th1 ou Th2 dependendo do contexto do meio biológico (BORN et. al, 1998). 
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De uma forma generalizada, as principais funções biológicas da IL-18 

são: induzir a produção e secreção de INF-γ, induzir a produção de fator de necrose 

tumoral-alfa (TNF-α) e IL-12, favorecer a secreção de IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13, por 

participar das duas vias da resposta imune de células T (KEYEL, 2014; LEONG et 

al., 2014; VERARDI et al., 2014). 

 A presença de IL-18 foi relatada em várias regiões do cérebro, incluindo 

hipocampo, hipotálamo e córtex cerebral (SHIMODA et al., 2002). Estudos in vivo 

descreveram a presença de IL-18 na glândula pituitária, nos neurônios da habênula 

medial (onde sua síntese era aumentada em situações de estresse), nas células de 

Purkinje e nos astrócitos no cerebelo (MOREL et al., 2001; DAO, MEHAL & CRISPE, 

1998). Além disso, outros estudos in vitro relataram que micróglias e astrócitos 

podem produzir IL-18 (HOSHINO, WILTROUT & YOUNG, 1999) e seus níveis 

podem ser superexpressos através da estimulação por LPS ou INF-γ (YOSHIMOTO 

et al., 2000). 

A maturação funcional e ativação da IL-18 pode ocorrer no cérebro 

mediante condições inflamatórias. Estudos experimentais e clínicos sugerem que a 

associação da IL-18 ocorre em várias patologias associadas a condições 

neuroinflamatórias, incluindo infecções microbianas, isquemia focal cerebral, 

degeneração Walleriana e hipóxico-isquêmica e lesões cerebrais traumáticas (por 

exemplo, AVE). Outra evidência vem de estudos recentes que relatam a ativação de 

IL-18 no cérebro de ratos que sofreram AVE tromboembólico (PAN et al., 2001). 

Em especial, vários estudos demonstraram o aumento nos níveis 

sorológicos de IL-18 em pacientes com AVE em relação a pacientes saudáveis. A 

meta-análise descrita por Yong Hao e colaboradores (2014) reuniu 10 trabalhos 

demonstrando essa relação em diferentes grupos étnicos (HAO et al., 2014). 

Alguns trabalhos têm sido realizados a fim de definir se altos níveis de 

IL-18 no líquido cefalorraquidiano e no soro, poderia ou não ser fator de risco para o 

desenvolvimento de AVE (JEFFERIS et al., 2013; HAO et al., 2014). Os mecanismos 

que envolvem a IL-18 no AVE ainda não foram elucidados (HAO et al., 2014). Mas 

muitos achados apontam os altos níveis de IL-18 como mal prognóstico para 
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neuroinflamação e neurodegeneração após neuropatologias, incluindo AVE 

(FELDERHOFF-MUESER et. al., 2005) (Figura 2). 

Figura 2: Hipótese para o duplo papel da IL-18 mediando a neuroinflamação e a neurodegeneração. Microglias 

são as principais fontes de IL-18, o que aumenta a expressão de caspase-1 pela micróglia de uma maneira 

autócrina e parácrina. Além disso, a IL-18 induz a produção de metaloproteinase de matriz (MMPs) e outras 

citocinas pró-inflamatórias, tais como TNF e IL-1β a partir da micróglia. O extravasamento de leucócitos 

polimorfonucleares (PMN) e monócitos/macrófagos é amplificado pela superexpressão, dependente de IL-18, da 

molécula de adesão intercelular-1 (ICAM-1) em células endoteliais e pela produção microglial de quimiocinas da 

família CC- e CXC-, tais como CXCL-8 (IL-8) e CCL-3 (MIP-1α). IL-18 induz a explosão respiratória e a 

desgranulação de PMN, o que leva a libertação local de enzimas neurotóxicas. Após estimulação com IFN-γ 

secretada pelos monócitos, microglia e PMN, ocorre a liberação de espécies reativas de oxigênio (ROS), que 

contribuem bastante com a neuroinflamação e citotoxicidade. Além disso, a microglia, oligodendrócitos e 

astrócitos expressam FasL, que é induzida por IL-18, aumentando, assim, a ocorrência de morte celular por 

apoptose neuronal mediada por Fas em condições inflamatórias. Fonte: Adaptada de FELDERHOFF-MUESER 

et al., 2005. 

 

1.3 Polimorfismo IL-18 e sua relação com distúrbios circulatórios 

Os polimorfismos são variações na sequência de pares de bases do 

DNA que diferem os indivíduos entre si, ainda que cerca de 99% da informação 

genética seja similar a toda a população (ABECASIS et al., 2010; PANG et al., 

2010). Supõe-se que a cada 500 pares de base (pb) ocorra uma variação no DNA 

humano (FEERO GUTTMACHER, COLLINS, 2010). Existem na espécie humana 

cerca de 50 mil genes que codificam proteínas através do RNA, que representam 
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aproximadamente 10% do genoma. O restante corresponde a sequências repetitivas 

que têm função estrutural (PENA, 1997).  

O tipo de polimorfismo mais comum de se encontrar no genoma é 

conhecido como polimorfismo de nucleotídeo único (SNP – do inglês, Single 

Nucleotide Polymorphism). Os SNPs são amplamente distribuídos ao longo do 

código genético e corresponde a uma variação na sequência de DNA, quando um 

único nucleotídeo, em uma determinada sequência, difere entre indivíduos da 

mesma espécie ou entre os cromossomos homólogos de um mesmo indivíduo 

(HINDS et al., 2006). 

O gene da IL-18 está localizado no cromossomo 11q22.2-q22.3 e 

contém vários polimorfismos, especialmente na região promotora. As variações na 

região promotora do gene da IL-18 são capazes de influenciar sua produção e 

atividade. Os polimorfismos nas regiões 607C/G (rs1946518) e 137G/C (rs187238) 

são os dois SNPs mais comuns (YANG et al., 2013). Estudos indicam que estes dois 

polimorfismos influenciam a ligação de fatores de transcrição e modificam a 

atividade transcricional do gene da IL-18, alterando os níveis de produção dessa 

citocina (GIEDRAITIS et al., 2001). 

Vários estudos tem relacionado a presença de IL-18 com doenças do 

sistema circulatório. Estudos comparando os níveis de IL-18 séricos entre pacientes 

hipertensos e normotensos constataram que no primeiro grupo o nível de IL-18 é 

consideravelmente elevado (VILARRASA et al., 2006). A IL-18 também está 

associada ao desenvolvimento de aterosclerose por meio de um mecanismo ainda 

não elucidado (ASO et al., 2003). A interleucina-18 desempenha um papel 

importante na patogênese de AVE isquêmico (ZHANG et al., 2010). Em pacientes 

que apresentam AVE isquêmico, os níveis de IL-18 no sangue periférico foram 

significativamente maiores em comparação com indivíduos saudáveis (YUEN et al., 

2007; ZAREMBA & LOSY, 2003). 

Estudos mais recentes relacionam o polimorfismo da IL-18 com a 

ocorrência de AVE. Lu et al. (2013) concluiu que há associação entre o polimorfismo 

IL-18-607C/A e a susceptibilidade a AVE isquêmico. Zhang et al. (2010) constatou 
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em seu estudo que tanto o polimorfismo IL-18-607C/A quanto o IL-18-137G/C estão 

envolvidos no desenvolvimento de AVE isquêmico em uma população chinesa. 
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2 Justificativa 

 

Dentre os vários fatores de risco para o AVE, há uma recente discussão 

se, altos níveis de IL-18 poderia ser ou não fator de risco para o desenvolvimento de 

AVE (JEFFERIS, 2013; HAO, 2014). Mas, o que parece mais aceito é que, altos 

níveis de IL-18 é mal prognóstico para neuroinflamação e neurodegeneração após 

AVE (FELDERHOFF-MUESER, 2005). No entanto, os mecanismos que envolvem a 

IL-18 no AVE ainda não foram elucidados (HAO, 2014). 

Com o intuito de descobrir novas origens da doença, são realizados 

estudos com base genética sobre polimorfismos que possam estar relacionados com 

a ocorrência do AVE. Recentes trabalhos, tem associado variações em SNPs 

(Polimorfismo de Nucleotídeo Únicos), localizados na região promotora do gene da 

Interleucina-18, (607C/G [rs1946518] e 137G/C [rs187238]) e a ocorrência de AVE 

isquêmico (ZHANG, 2010; LU, 2013). Mas, nenhum trabalho foi realizado com 

polimorfismos de IL-18 em pacientes com AVE hemorrágico e com aneurisma 

intracerebral. 

Com base nisso, o presente trabalho avaliou a relação do SNP IL-18-

137C/G com o AVE hemorrágico e aneurisma intracerebral, a fim de contribuir com 

novas descobertas para auxílio no manejo, medidas preventivas e novos 

tratamentos para a doença. 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo geral: Avaliar a relação do polimorfismo IL-18 -137G/C com 

acidente vascular encefálico hemorrágico e aneurisma intracerebral. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

3.2.1 Identificar a frequência do polimorfismo IL-18 -137G/C em 

indivíduos acometidos por acidente vascular encefálico hemorrágico 

e/ou apresentando aneurisma intracerebral. 

3.2.2 Identificar a frequência do polimorfismo IL-18 -137G/C quanto a 

avaliações de déficit neurológico e dependência funcional (escalas de 

Rankin e NIHSS e índice de Barthel) em indivíduos acometidos por 

acidente vascular encefálico hemorrágico e/ou apresentando 

aneurisma intracerebral. 

3.2.3 Comparar estas frequências gênicas com aquelas observadas 

entre os próprios pacientes e entre pacientes e indivíduos saudáveis. 

3.2.4 Investigar aspectos epidemiológicos e clínicos dos pacientes 

portadores da patologia e fazer comparações com os indivíduos do 

grupo controle, quando for o caso. 
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4 Metodologia 
 

4.1 Indivíduos estudados 

 

Os pacientes foram submetidos à coleta de aproximadamente 10 mL de 

sangue periférico de acordo com as normas de biossegurança. A coleta de sangue 

foi realizada pela enfermeira chefe do setor de Neurocirurgia do Hospital de Base de 

Brasília. O material biológico dos participantes foi encaminhado ao Laboratório de 

Biologia Molecular do Centro de Biosprospecção e Neurociências (Instituto de 

Ciências Biológicas, Universidade de Brasília), onde o DNA foi extraído e estocado. 

Posteriormente o DNA foi encaminhado para o Laboratório de Análises Clínicas do 

Curso de Farmácia da Faculdade de Ceilândia onde se avaliou o polimorfismo IL-18-

137C/G.  

A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética (Anexo 1). Obtivemos 

também a ficha de identificação dos participantes da pesquisa (Anexo 2), o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 3) e o termo de guarda de material 

biológico (Anexo 4) autorizados pelo próprio indivíduo ou responsável. 

 

4.2 Classificação dos pacientes 

 

As escalas de classificação do comprometimento neurológico do 

paciente pós-AVE possuem um papel fundamental no serviço de emergência, visto 

que elas são capazes de abranger a gravidade do AVE, seu tipo e sua localização, 

ao passo que exames neurológicos extensos estão fora de cogitação em um 

atendimento de emergência. 

 A escala de Rankin modificada (ERm) é um instrumento utilizado para 

mensurar a incapacidade de indivíduos que sofreram AVE e que tem sido bastante 

útil na avaliação da recuperação neurológica e prognóstico dos mesmos. A versão 

mais recente da escala modificada de Rankin apresenta 6 categorias que vão do 0 

ao 5, sendo que, agrega-se o escore 6 (óbito) em estudos clínicos. Ela avalia 

basicamente a capacidade do indivíduo realizar atividades de vida diária. A escala é 
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baseada em dois parâmetros: a incapacidade global (particularmente a incapacidade 

física) e a necessidade de auxílio para realizar atividades instrumentais e básicas da 

vida diária com foco no comprometimento motor (BRUNO & SWITZER, 2013). Na 

tabela 2 estão representados os graus de comprometimento segundo a escala de 

Rankin. 

 Tabela 2: Escala de Rankin modificada. 

Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde, 2009. 

 

Outra escala, denominada escala de coma de Glasgow (ECG) 

estabelece o nível de consciência do indivíduo que sofreu traumatismo 

cranioencefálico mediante a observação do comportamento, baseando-se em um 

valor numérico (Figura 3). A ECG proporciona uma abordagem padronizada e 

universal para avaliar os achados da avaliação neurológica. Atualmente é utilizada 

em todo o mundo para avaliação do nível de consciência e como auxílio na 

determinação da gravidade do trauma, além de ser um facilitador na interpretação 

do estado clínico e prognóstico do paciente.  A ECG avalia como o paciente reage 

mediante a observação de três parâmetros: abertura ocular, reação motora e 

resposta verbal. Cada um desses parâmetros recebe um escore, variando de 3 a 15, 

em que 15 representa nível de consciência normal e 3 é compatível com morte 

cerebral, sendo necessária a avaliação de outros parâmetros para confirmação 

(OLIVEIRA, PEREIRA & FREITAS, 2014). 

Grau Descrição 

0 Sem sintomas 

1 Nenhuma incapacidade significativa, a despeito dos sintomas; capaz de 

conduzir todos os deveres e atividades habituais. 

2 Leve incapacidade; incapaz de realizar todas as atividades prévias, porém é 

independente para os cuidados pessoais. 

3 Incapacidade moderada; requer alguma ajuda mas é capaz de caminhas sem 

assistência (pode usar bengala ou andador). 

4 Incapacidade moderadamente severa; incapaz de caminhar sem assistência e 

incapaz de atender às próprias necessidades fisiológicas sem assistência. 

5 Deficiência grave; confinado à cama, incontinente, requerendo cuidados e 

atenção constante de enfermagem. 

6 Óbito 
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Figura 3: Escala de coma de Glasgow 

Fonte: Oliveira, Pereira & Freitas, 2014 

 

O índice de Barthel (anexo 6) é outro instrumento bastante utilizado para 

a avaliação da independência funcional e mobilidade. Pertence ao campo de 

avaliação das atividades da vida diária e aprecia a independência funcional em 10 

aspectos: alimentação, banho, vestuário, higiene pessoal, eliminações intestinais, 

eliminações vesicais, uso do vaso sanitário, passagem cadeira-cama, deambulação 

e escadas. Tem sido bastante utilizada tanto no prognóstico pós-AVE quanto na 

avaliação de outras desordens neurológicas. A pontuação varia de 0 a 100, sendo 

que abaixo de 50 significa dependência (MINOSSO et al., 2010). 

A National Institute of Helth Stroke Scale (NIHSS) é uma escala padrão, 

validada e quantitativa da severidade e magnitude do déficit neurológico após o 

AVE. Esta escala tem por base os 11 itens mais comumente afetados pelo AVE que 

podem ser observados pelo exame neurológico, sendo eles: nível de consciência, 

desvio ocular, paresia facial, linguagem, fala, negligência/extinção, função motora e 

sensitiva dos membros e ataxia. A sua pontuação pode variar de 0 (não há evidência 

de déficit neurológico) a 42 (paciente em coma e irresponsivo) (MARTIN-SCHILD et 
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al., 2011). Abaixo, a tabela 3 traz uma interpretação mais específica para as 

pontuações da escala NIHSS. 

Tabela 3: Interpretação das pontuações na escala NIHSS 

Comprometimento 

neurológico 

Pontuação 

Déficit leve 0 - 5 

Déficit moderado 5 - 17 

Déficit grave 17 - 22 

Déficit muito grave > 22 

Fonte: http://www.cuidadosintensivos.net/ficheiros/outros-files/escala-nihss.pdf 

 

Outro instrumento que também pode ser utilizado na avaliação de 

pacientes pós-AVE é a pontuação Intracerebral hemorrage (ICH), que não foi 

utilizada nesse estudo pela ausência de alguns parâmetros, porém vale a pena ser 

ressaltada. A ICH consiste em vários fatores associados com a hemorragia 

intracerebral e pode ser facilmente avaliado na fase aguda do mesmo. A pontuação 

ICH foi inicialmente utilizada para determinar as taxas de mortalidade, mas, 

recentemente, a sua capacidade de prever bom resultado funcional foi demonstrada. 

No entanto, ele não é capaz de prever o pior resultado funcional. A pontuação é 

composta por cinco componentes relacionados com o desfecho clínico após a 

hemorragia intracerebral espontânea (spontaneous intracerebral hemorrage -SICH): 

Escala de Resultados de Glasgow (GOS), o volume de ICH, presença de 

hemorragia intraventricular, origem infratentorial e idade. Foram atribuídos pontos à 

essas cinco características consideradas preditivas independentes de mortalidade 

em 30 dias com base na força de sua associação com o desfecho. A pontuação total 

ICH é a soma desses pontos, variando de 0-6, em que 0 representa baixo risco de 

mortalidade e 6 o pior prognostico (PATRIOTA SILVA-JÚNIOR & BARCELLOS, 

2009). 

As escalas de Glasgow, Rankin, NIHSS e o índice de Barthel foram 

utilizados para análise dos pacientes em estudo nas comparações com o 

polimorfismo IL-18 -137C/G. 

http://www.cuidadosintensivos.net/ficheiros/outros-files/escala-nihss.pdf
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4.3 Polimorfismo do SNP IL-18-137C/G 

 

A analise do polimorfismo para o SNP IL-18-137C/G foi realizada pela 

técnica da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) com iniciadores (primers) de 

sequência específica (Polymerase Chain Reaction - sequence-specific primers – 

PCR-SSP). Como controle interno, foram utilizados os iniciadores HGBA.A e 

HGBA.S (para o gene da hemoglobina humana). A sequência dos primers está 

descrita na tabela 4. 

Tabela 4: Iniciadores para detecção do polimorfismo SNP IL-18-137C/G 

Iniciadores Sequências (5’-3’) Amplicon Alvo 

IL-18-137.2 

Genérico (R) 

AGGAGGGCAAAATGCACTGG  

 

261 pb 

 

 

IL-18-137C/G IL-18-137C 

Específico (F) 

CCCCAACTTTTACGGAAGAAAAC 

IL-18-137G 

Específico (F) 

CCCCAACTTTTACGGAAGAAAAG 

HGBA.S CGGTATTTGGAGGTCAGCAC  
456 pb 

Controle interno do gene 
da  hemoglobina humana 
 

HGBA.A CCCACCACCAAGACCTACTT 

 

Para cada amostras foram feitas duas PCRs, em que a primeira variava 

da segunda por na primeira ser usado o primer IL-18-137C específico e na segunda 

primer IL-18-137G específico. Assim, na primeira reação foram utilizados 4 µL de 

DNA genômico na concentração 25 ng/µL; 1 µL de tampão 10X; 0,30 µL de MgCl2 a 

50mM; 0.14 de DNTP a  0.25mM; 0,40 µL de HGBA.A a 10pM; 0,40 µL de HGBA.S 

a 10pM; 0,30 µL de IL-18-137.2 a 10pM; 0,30 µL de IL-18-137C específico a 10pM; 

0,15 µL de Taq-Polimerase 5U/ul, completando com água Milli-Q para um volume 

final de 10 µL por reação. Já na segunda reação da amostra repetia-se o protocolo 

usando o primer IL-18-137G específico ao invés do primer IL-18-137C específico. As 

condições da amplificação estão descritas na tabela 5. 
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Tabela 5 – Condições de amplificação do SNP IL-18-137C/G 

Temperatura 
(ºC) 

Tempo Ciclos 

94 3’ 1x 

94 20’’ 5x 

68 60’’ 

94 20’’  
25x 62 20’’ 

72 40’’ 

72 5’ 1x 

4 ∞  

 

A eletroforese foi feita em gel de agarose 1%, a uma voltagem de 150V 

por 1 hora. A amplificação foi visualizada por meio do GelRed, não sendo necessária 

a utilização de brometo de etídeo.  

 

4.4 Análise estatística 

 

Após a coleta dos dados, os mesmos foram codificados, criando-se um 

banco de dados em Excel.  

As comparações de dois grupos (paciente e indivíduos controle) as 

variáveis gênero, diabetes, HAS, tabagismo e etilismo, foram realizados pelo teste 

exato de Fisher utilizando-se o software GraphPad InStat 3.06 (INC, 1998). Para 

comparações de mais de dois grupos (aneurisma, AVEH e indivíduos controle) as 

variáveis gênero, diabetes, HAS, tabagismo e etilismo, e também para dois grupos 

com valores absolutos com tabela de contingência maior de 2x2 (escala de 

Glasgow, escala de Rankin, NIHSS e índice de Barthel), o teste exato foi realizado 

utilizando o algoritmo Metropolis (MET) para obter uma estimativa imparcial do exato 

valor de p para uma determinada tabela de contingência RXC (no caso de 

diferenças significativas reveladas por esta última análise, comparações pós-teste 

de pair-wise foram realizadas com o teste exato de Fisher).  

Amplitudes de variação, médias e desvios-padrão das variáveis 

contínuas (idade e glicose, creatinina e plaquetas) foram estimadas utilizando-se 

novamente o software GraphPad InStat 3.06 (INC., 2003). Para a comparação de 

médias entre 2 grupos (paciente e indivíduos controle), foram aplicados os testes t 

de Student (paramétrico) ou Mann-Whitney (não-paramétrico) bicaudais. A 
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comparação de médias entre 3 grupos foi realizada por meio das análises de 

ANOVA (paramétrica) seguido do pós testes de Tukey ou Kruskal-Wallis (não-

paramétrica), seguido do pós testes de Dunn. A decisão entre aplicação de testes 

paramétricos e não-paramétricos foi baseada no resultado do teste Kolmogorov-

Smirnov de normalidade.  

A determinação das frequências alélicas e genotípicas foi calculada pela 

contagem direta em Excel. 

A comparação de frequências alélicas ou genotípicas absolutas entre 

grupos, para identificar eventuais associações, foi feita por meio do teste exato de 

Fisher bicaudal com auxílio do software GraphPad InStat 3.06 (INC., 2003). A 

magnitude das associações (susceptibilidade ou resistência) foi determinada pelo 

cálculo de Odds Ratio (OR), acompanhado de intervalo de confiança de 95% (I.C. 

95%) ambas realizadas utilizando-se o software GraphPad InStat 3.06 (INC, 1998). 

5 Resultados 

 

5.1 Características demográficas, clínicas e laboratoriais dos pacientes e 

indivíduos saudáveis 

Na tabela 6 estão descritas as características dos indivíduos analisados.  

Pode-se observar que quanto ao gênero houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos aneurisma/ AVEH/ indivíduos saudáveis (p = 0,0040), 

sendo a comparação entre os grupos aneurisma vs. AVEH, responsável por essa 

diferença (p = 0,017). Quando comparado o gênero entre pacientes em geral vs. 

indivíduos saudáveis também houve diferença estatística (p = 0,0038).  

Em relação à idade, houve significância estatística tanto na comparação 

entre os grupos aneurisma/ AVEH/ indivíduos saudáveis (p < 0,0001) quanto entre 

pacientes vs. indivíduos saudáveis (p = 0,0001).  

A diferença estatística em relação aos níveis de glicose foi significante 

apenas na comparação entre pacientes vs. indivíduos saudáveis (p = 0,0253). No 

entanto, não foi observada diferença estatística quanto ao parâmetro diabetes em 

ambos os grupos.  
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A presença de hipertensão arterial (HAS) apresentou significância 

estatística quando comparado o grupo paciente vs. indivíduos saudáveis (p = 

0,0010), assim como o tabagismo (p = 0,0093). Não houve diferença 

estatisticamente significante quanto ao elitismo em ambos as comparações de 

grupos.
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Tabela 6: Características demográficas, clínicas e laboratoriais dos pacientes e indivíduos saudáveis. 

 

 Pacientes 

Indivíduos 

saudáveis 

p-valores da comparação entre: 

 Aneurisma AVEH Total 

Aneurisma / 

AVEH / 

Indivíduos 

saudáveis
 I
 

Pacientes total / 

Indivíduos 

saudáveis 
II
 

Gênero (n = 30) (n = 43) (n = 73) (n = 67)   

Masculino / Feminino
 

10 / 20 22 / 21  32 / 41 46 / 21 0,0040 
a
 (MET) 0,0038 

b
 (FET) 

       

Idade  (n = 30) (n = 43) (n = 73) (n = 67)   

Média (anos) ± Desvio padrão  52,30 ± 9,370  55,58 ± 8,253  54,23 ± 8,817  46,45± 6,026 < 0,0001 
c 
(KW) < 0,0001 

d 
(MW) 

Intervalo (anos)  29 – 63  46 – 74 29 – 74 40 – 65   

       

Glicose (n = 26) (n = 42) (n = 68) (n = 15)   

Média (mg/dL) ± Desvio padrão 117,4 ± 24,71 116,7 ± 28,54 117,0 ± 26,95  99,53 ± 8,288 0,0777 (KW) 0,0253 
e 
(MW) 

Intervalo (mg/dL) 91 – 169 61 – 183 61 – 183 88 – 118   

       

Diabetes (n = 30) (n = 43) (n = 73) (n =15)   

Sim / Não 1 / 29 0 / 43 1 / 72 0 / 15 0,4840 (MET) 1,0000 (FET) 

       

HAS (n = 30) (n = 43) (n = 73) (n = 15) 0,4920 (MET) < 0,0001 
f 
(FET) 

Sim / Não 23 / 7 28 / 15 61 / 22 3 / 12   
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Tabagismo (n = 30) (n = 43) (n = 77) (n = 15) 0,8140 (MET) 0,0093 
g 

(FET) 

Sim / Não 11 / 19 19 / 24 30 / 43 12 / 3   

       

Etilismo (n = 30) (n = 43) (n = 73) (n = 15) 0,3850 (MET) 0,7510 (FET) 

Sim / Não 6 / 24 15 / 28 21 / 52 3 / 12   

       

I
 Comparação entre os três grupos (Aneurisma / AVEH / Indivíduos saudáveis) analisadas por Kruskal-Wallis test (KW) seguido de múltiplas comparações 

pós teste, Dunn’s, ou por teste exato que aplica Metropolis algorithm (MET) para obter uma estimativa imparcial do exato valor de p para uma dada tabela de 

contingência RxC. 
II 

Comparações entre os grupos (pacientes e indivíduos saudáveis) feitas por media e teste-t bicaudal por Mann-Whitney (MW) ou teste exato de Fisher 

bicaudal (FET). 
a 
Comparação Metropolis algorithm (MET), revelou diferenças significativas entre os grupos aneurisma/ AVEH/ indivíduos saudáveis (p = 0,0040). 

Comparações pós teste pair-wise feitas com teste exato de Fisher revelou diferenças significativas entre os grupos aneurisma vs. indivíduos saudáveis; p = 

0,017; Odds ratio =
 
 22,83; intervalo de confiança 95% = 0,09113 a 0,5717. 

b
 Teste exato de Fisher bicaudal (FET), p = 0,0038; Odds ratio =

 
 0,3563 intervalo de confiança 95% = 0,1782 a 0,7126. 

c
 Pós teste de múltiplas comparações, Dunn's, revelou diferenças significativas na comparação entre os grupos aneurisma vs. indivíduos saudáveis (p < 

0,0001) e AVEH vs. indivíduos saudáveis (p < 0,0001); não foi observada diferença significante na comparação entre os grupos aneurisma vs. AVE (p > 

0,05). 
d 
Comparação pós teste, Mann-Whitney test (MW), revelou diferenças significativas entre os grupos pacientes vs. Indivíduos saudáveis (p < 0.001). 

e 
Comparação pós teste, Mann-Whitney test (MW), revelou diferenças significativas entre os grupos pacientes vs. Indivíduos saudáveis (p < 0.05). 

f 
Teste exato de Fisher bicaudal (FET), p < 0,0010; Odds ratio =

 
 11,09; intervalo de confiança 95% = 2,858 a 43,05. 

g 
Teste exato de Fisher bicaudal (FET), p = 0,0093; Odds ratio =

 
 0,1744 intervalo de confiança 95% = 0,04528 a 0,6719. 
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Na tabela 7, demonstra-se características clínicas e laboratoriais de 

indivíduos apresentando aneurisma ou acometidos por AVEH, com relação as 

escalas Glasgow, Rankin, NIHSS e índice de Barthel, além do número de plaquetas 

e dosagem de creatinina.  

É possível observar que não houve diferença estatística entre os grupos 

aneurisma vs. AVEH quando analisados de acordo com a escala de Glasgow (p = 

0,2900). Quando analisados sob a perspectiva da escala de Rankin, pode-se 

perceber diferença estatisticamente significante (p = 0,0340). A escala NIHSS 

também apresentou diferença estatística (p = 0,0100). Os resultados obtidos a partir 

do índice de Barthel apresentaram diferença estatística (p < 0,0001). 

Houve diferença significante tanto na contagem de plaquetas (p = 

0,0013) quanto na creatinina (p = 0,0246), parâmetros nos quais os indivíduos do 

grupo aneurisma apresentaram resultados elevados quando comparados aos 

indivíduos do grupo AVEH. 

 

Tabela 7: Características clínicas e laboratoriais dos pacientes apresentando aneurisma e 

acometidos com AVEH 

 

 Aneurisma AVEH 

P-valores da 

comparação entre: 

Aneurisma / 

AVEH 
i
 

Escala de Glasgow (n = 30) (n = 43) 0,2900 (MET) 

8 0 2  

12 0 2  

13 0 1  

15 30 38  

    

Escala de Rankin (n = 30) (n = 43) 0,0340 
a
 (MET) 

0 4 15  

1 23 18  

2 0 2  

3 3 3  

4 0 1  

5 0 4  

    

NIHSS (n = 30) (n = 43) 0,0100 
a
 (MET) 

0 12 17  

1 3 0  

2 5 6  

3 1 9  

4 4 7  

6 5 0  
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18 0 2  

20 0 2  

    

 

Índice de Barthel 

 

(n = 30) 

 

(n = 43) 

 

<0,0001 
a 
(MET) 

0 0 2  

10 0 2  

40 0 1  

70 0 3  

73 0 2  

80 8 0  

90 3 4  

95 9 0  

100 10 29  

    

Plaquetas (n = 28) (n = 41)  

Média (x10
6
 mm3) ± Desvio padrão 337,7 ± 70,12 271,6 ± 88,30 0,0013 

b
 (MW) 

Intervalo 252 - 478 36 - 426  

    

Creatinina (n = 29) (n = 42)  

Média (mg/dL)± Desvio padrão 2,003 ± 2,855 0,7762 ± 0,1973 0,0246 
b
 (MW) 

Intervalo (mg/dL) 0,7 – 9,0 0,5 – 1,1  

    
I
 Comparações entre os grupos (pacientes e indivíduos saudáveis) feitas por media com teste-t 

bicaudal, Mann-Whitney (MW) ou por um teste exato que aplica o Metropolis algorithm (MET) para 

obter uma estimativa imparcial do exato valor de p para uma dada tabela de contingência RxC. 
a 

Comparações Metropolis algorithm (MET), revelou diferenças significativas entre os grupos 

aneurisma vs. AVEH (p < 0,05). 
b 

Comparações Mann-Whitney test (MW), revelou diferenças significativas entre os grupos aneurisma 

vs. AVEH (p < 0,05). 

 

5.2 Frequência alélica e genotípica  

 

A figura 4 traz um dos géis de agarose corados com gel red, 

visualizados com as amplificações do polimorfismo IL-18-137C/G. O marcador 

utilizado é o de 100 pb, a banda de 456 pb refere-se a amplificação do gene da 

hemoglobina humana, usada como controle interno positivo da reação, e a banda de 

261 pb refere-se a amplificação do fragmento com o polimorfismo IL-18-137C/G. 

Para cada amostra foi feita uma amplificação com o primer específico para o alelo 

IL-18-137C e outra com primer específico para o alelo IL-18-137G. Podemos 

observar a presença de um genótipo IL-18-137CG, seguido por IL-18-137CC e IL-

18-137GG.  
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Figura 4: Visualização das amplificações do polimorfismo IL-18 -137C/G em gel de agarose 1% 

corado com gel red. O marcador de peso molecular utilizado utilizado foi o de 100pq ®KASVI. 

 

As frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo IL-18 -137C/G dos 

diferentes grupos de pacientes e indivíduos saudáveis estão presentes na tabela 8, 

e os valores de p, demonstrando as comparações entre os grupos, estão descritos 

na tabela 9. 

De acordo com a tabela 8 e gráfico 1 do anexo 5, observamos menor 

frequência do alelo IL-18 -137C e maior frequência do alelo IL-18 -137G no grupo 

aneurisma em relação aos grupos AVEH e controle saudável. Ainda, observamos 

maior frequência do alelo IL-18 -137C e menor frequência do alelo IL-18 -137G no 

grupo AVEH em relação ao grupo controle saudável. Quanto aos genótipos, (tabela 

8 e gráfico 2 do anexo 5) pode-se observar menor frequência do genótipo IL-18-

137CC no grupo aneurisma que nos outros grupos e maior frequência do genótipo 

IL-18-137GG no grupo AVEH em relação a todos os outros grupos.  

 

 

 

CG CC GG 

456 pb 
261 pb 
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Tabela 8: Frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo IL-18 -137C/G entre os diferentes 

grupos de pacientes e indivíduos saudáveis. 

GRUPOS DE PACIENTES n 
ALELOS   GENÓTIPOS 

C G   CC CG GG 

Aneurisma 30 0,2500 0,7500  0,0333 0,4333 0,5333 

AVEH 43 0,3140 0,6860  0,1860 0,2558 0,5581 

Total (Aneurisma + AVEH) 73 0,2877 0,7123  0,1233 0,3288 0,5479 

Controle saudável 67 0,2836 0,7164   0,1045 0,3582 0,5373 
Cálculo das frequências alélicas e genotípicas em programa Excel. 

 

Como se pode observar na tabela 9, não foi encontrada relação 

estatisticamente significante do polimorfismo IL-18 -137C/G entre os grupos de 

pacientes e controle saudável. 

 
 
Tabela 9: Valores de p do polimorfismo IL-18 -137C/G entre os diferentes grupos de pacientes e 

indivíduos saudáveis. 

GRUPOS DE PACIENTES 

GENÓTIPOS 
ALELOS 

CC CG GG 

Aneurisma x AVEH 0,0723 0,1340 1,0000 0,4599 

Aneurisma x Controle saudável 0,4283 0,5050 1,0000 0,7282 

AVEH x Controle saudável 0,2616 0,2992 0,8471 0,7663 

Total x Controle saudável 0,7948 0,7253 1,0000 1,0000 

Teste exato de Fisher (GraphPad Instat, INC 2003). 

 

Foram feitas analises das frequências alélicas e genotípicas do 

polimorfismo IL-18 -137C/G e o grau de comprometimento dos pacientes 

apresentando aneurisma e acometidos por AVEH. O grau de comprometimento dos 

pacientes é estimado por escalas de Glasgow, Rankin e NIHSS e índice de Barthel. 

Essas analises estão representadas nas tabelas abaixo (tabelas 10 a 21). 

 

Como se pode observar na tabela 7 (página 35), na escala de Glasgow 

todos os pacientes com aneurisma estão classificados na escala 15. E dos pacientes 

com AVEH, 38 estão classificados na escala 15 e somente cinco distribuídos nas 

outras escalas. Sendo assim não foram feitos cálculos estatísticos desse parâmetro 

com o polimorfismo IL-18-137C/G. 

 

Na tabela 10 e gráficos 3 e 4 do anexo 5, pode-se observar que a maior 

parte dos pacientes apresentando aneurisma foram classificados na escala Rankin 1 
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(n = 23), o que resultou em nenhum paciente com o genótipo IL-18-137CC nas 

outras duas escalas 0 e 1. Entretanto, pode-se observar que quanto maior a escala, 

maior é a frequência do alelo IL-18-137G e do genótipo IL-18-137GG e menor a 

frequência do alelo IL-18-137C. Na tabela 11 podemos observar que não houve 

nenhuma relação estatística entre a escala de Rankin e as frequências alélicas e 

genotípicas dos pacientes apresentando aneurisma. 

Tabela 10: Frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes 

categorias da escala de Rankin de pacientes apresentando aneurisma cerebral. 

ESCALA RANKIN n 
ALELOS   GENOTIPOS 

C G   CC CG GG 

0 4 0,2500 0,7500  0,0000 0,5000 0,5000 

1 23 0,2609 0,7391  0,0435 0,4348 0,5217 

3 3 0,1667 0,8333   0,0000 0,3333 0,6667 
Cálculo das frequências alélicas e genotípicas em programa Excel. 
 
 
Tabela 11: Valores de p do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes categorias da escala de 
Rankin de pacientes apresentando aneurisma cerebral. 

ESCALA RANKIN 
GENOTIPOS 

ALELOS 
CC CG GG 

0 x 1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

0 x 3  1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

1 x 3  1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Teste exato de Fisher (GraphPad Instat, INC 2003). 

 

Relacionando as frequências alélicas dos indivíduos acometidos por 

AVEH e os graus da escala de Rankin, não observamos diferenças estatisticamente 

relevantes (tabela 13), mas pode-se observar, na tabela 12 e gráficos 5 e 6 do anexo 

5, maior frequência do alelo IL-18-137C e genótipo IL-18-137CC e menor frequência 

do alelo IL-18-137G e do genótipo IL-18-137GG no grau 3 da escala de Rankin 

quando comparado a todos os outros graus. Observamos também que no grau 5, 

que configura maior incapacidade, a frequência do alelo IL-18-137G e genótipo IL-

18-137GG são elevadas enquanto a do alelo IL-18-137C é baixa no AVEH. 
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Tabela 12: Frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes 

categorias da escala de Rankin de pacientes acometidos por AVEH. 

ESCALA RANKIN n 
ALELOS   GENOTIPOS 

C G   CC CG GG 

0 15 0,3000 0,7000  0,1333 0,3333 0,5333 

1 18 0,3611 0,6389  0,2222 0,2778 0,5000 

2 2 0,0000 1,0000  0,0000 0,0000 1,0000 

3 3 0,6667 0,3333  0,6667 0,0000 0,3333 

4 1 0,0000 1,0000  0,0000 0,0000 1,0000 

5 4 0,1250 0,8750   0,0000 0,2500 0,7500 
Cálculo das frequências alélicas e genotípicas em programa Excel. 
 
 
Tabela 13: Valores de p do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes categorias da escala de 

Rankin de pacientes acometidos por AVEH. 

ESCALA RANKIN 
GENOTIPOS 

ALELOS 
CC CG GG 

0 x 1 0,6648 1,0000 1,0000 0,7936 

0 x 2 1,0000 1,0000 0,4853 0,5536 

0 x 3 0,1078 0,5221 1,0000 0,1608 

0 x 4 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

0 x 5 1,0000 1,0000 0,6027 0,6533 

1 x 2 1,0000 1,0000 0,4789 0,2844 

1 x 3 0,1842 0,5489 1,0000 0,2017 

1 x 4 1,0000 1,0000 1,0000 0,5377 

1 x 5 0,5538 1,0000 0,5940 0,4024 

2 x 3 0,4000 1,0000 0,4000 0,0762 

2 x 4 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

2 x 5 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

3 x 4 1,0000 1,0000 1,0000 0,4286 

3 x 5 0,1429 1,0000 0,4857 1,0000 

4 x 5 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Teste exato de Fisher (GraphPad Instat, INC 2003). 

 

Não foi possível observar associações significativas na distribuição das 

frequências alélicas e genotípicas com as diferentes classificações da escala de 

NIHSS em pacientes acometidos por aneurisma cerebral (tabelas 14 e 15 e gráficos 

7 e 8  anexo 5). 
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Tabela 14: Frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes 

categorias da NIHSS de pacientes apresentando aneurisma cerebral. 

NIHSS n 
ALELOS  GENOTIPOS 

C G  CC CG GG 

0 12 0,2083 0,7917  0,0000 0,4167 0,5833 

1 3 0,5000 0,5000  0,3333 0,3333 0,3333 

2 5 0,2000 0,8000  0,0000 0,4000 0,6000 

3 1 0,5000 0,5000  0,0000 1,0000 0,0000 

4 4 0,2500 0,7500  0,0000 0,5000 0,5000 

6 5 0,2000 0,8000  0,0000 0,4000 0,6000 
Cálculo das frequências alélicas e genotípicas em programa Excel. 

 
 
Tabela 15: Valores de p do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes categorias da NIHSS de 

pacientes apresentando aneurisma cerebral. 

NIHSS  
GENOTIPOS 

ALELOS 
CC CG GG 

0 x 1 0,2000 1,0000 0,5692 0,3003 

0 x 2 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

0 x 3 1,0000 0,4615 0,4615 0,4154 

0 x 4 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

0 x 6 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

1 x 2 0,3750 1,0000 1,0000 0,2995 

1 x 3 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

1 x 4 0,4286 1,0000 1,0000 0,5804 

1 x 6 0,3750 1,0000 1,0000 0,2995 

2 x 3 1,0000 1,0000 1,0000 0,4545 

2 x 4 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

2 x 6 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

3 x 4 1,0000 1,0000 1,0000 0,5333 

3 x 6 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

4 x 6 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Teste exato de Fisher (GraphPad Instat, INC 2003). 

 

Na tabela 16 e gráfico 9 e 10 anexo 5, observa-se que apesar de, na 

pontuação 0 da escala NIHSS observarmos  menor frequência do alelo IL-18-137C e 

maior frequência do alelo IL-18-137G, verifica-se que indivíduos acometidos por 

AVEH que apresentaram pontuação maiores na escala NIHSS (18 e 20), o alelo IL-

18-137G e genótipo IL-18-137GG apresentaram maior frequência que nas outras 

pontuações NIHSS. 

De acordo com a tabela 17, observa-se que houve diferença 

estatisticamente significante no genótipo IL-18 -137GG (p= 0,0288) e nos alelos (p= 
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0,0465) ao comparar as pontuações 0 x 3. Houve significância estatística também ao 

comparar os genótipos IL-18-137CC (p=0,0263) nas pontuações 0 x 4 da escala 

NIHSS. Ainda, observa-se significância estatística na comparação do genótipo IL-18-

137CG entre as pontuações 3 x 4 da escala NIHSS. 

Tabela 16: Frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes 

pontuações da NIHSS de pacientes acometidos por AVEH. 

NIHSS  n 
ALELOS   GENOTIPOS 

C G   CC CG GG 

0 14 0,1786 0,8214  0,0000 0,3571 0,6429 

2 6 0,4167 0,5833  0,1667 0,5000 0,3333 

3 9 0,5000 0,5000  0,1111 0,7778 0,1111 

4 7 0,5000 0,5000  0,4286 0,1429 0,4286 

18 2 0,0000 1,0000  0,0000 0,0000 1,0000 

20 2 0,2500 0,7500   0,0000 0,5000 0,5000 
Cálculo das frequências alélicas e genotípicas em programa Excel. 
 
 
Tabela 17: Valores de p do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes pontuações da NIHSS de 

pacientes acometidos por AVEH. 

NIHSS  
GENOTIPOS 

ALELOS 
CC CG GG 

0 x 2 0,3000 0,6424 0,3359 0,1329 

0 x 3 0,3913 0,0894 0,0288a 0,0465b 

0 x 4 0,0263c 0,6126 0,3972 0,0666 

0 x 18 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

0 x 20 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

2 x 3 1,0000 0,3287 0,5253 0,7220 

2 x 4 0,5594 0,2657 1,0000 0,7127 

2 x 18 1,0000 0,4643 0,4286 0,2445 

2 x 20 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

3 x 4 0,2615 0,0406d 0,2615 1,0000 

3 x 18 1,0000 0,1091 0,0545 0,1150 

3 x 20 1,0000 0,4909 0,3455 0,5940 

4 x 18 0,5000 1,0000 0,4444 0,1193 

4 x 20 0,5000 0,4167 1,0000 1,0000 

18 x 20 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Teste exato de Fisher (GraphPad Instat, INC 2003). 
a
 p  = 0,0288; Odds ratio = 14,40; intervalo de confiança de 95%= 1,347  a 150,9. 

b
 p = 0,0465; Odds ratio = 2,174; intervalo de confiança de 95%= 0,05705  a 0,8284. 

c
 p = 0,0263; Odds ratio = 0,04433; intervalo de confiança de 95%= 0,001905  a 1,032. 

d
 p = 0,0406; Odds ratio = 21,00; intervalo de confiança de 95%= 1,503 a 293,4. 

 
Pode-se observar, a partir da tabela 18 e gráficos 11 e 12 do anexo 5, 

que a frequência dos alelos e genótipos do polimorfismo IL-18-137C/G 
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permaneceram semelhantes nas pontuações analisadas, com exceção da 

pontuação 90, na qual a distribuição foi igual para ambos os alelos.  

Nenhum indivíduo do grupo aneurisma recebeu pontuação igual ou 

inferior a 50 no índice de Barthel, que significa dependência para a realização de 

atividades da vida diária. 

Não foi observada diferença estatisticamente significante do 

polimorfismo IL-18-137C/G entre as diferentes categorias do índice de Barthel em 

pacientes acometidos por aneurisma cerebral (tabela 19). 

 
Tabela 18: Frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes 

pontuações do índice de Barthel de pacientes apresentando aneurisma cerebral. 

ÍNDICE BARTHEL n 
ALELOS   GENOTIPOS 

C G   CC CG GG 

80 8 0,2500 0,7500  0,0000 0,5000 0,5000 

90 3 0,5000 0,5000  0,3333 0,3333 0,3333 

95 9 0,2222 0,7778  0,0000 0,4444 0,5556 

100 10 0,2000 0,8000   0,0000 0,4000 0,6000 
Cálculo das frequências alélicas e genotípicas em programa Excel. 

 

Tabela 19: Valores de p do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes pontuações do índice de 
Barthel de pacientes apresentando aneurisma cerebral. 

ÍNDICE BARTHEL 
GENOTIPOS 

ALELOS 
CC CG GG 

80 x 90 0,2727 1,0000 1,0000 0,3341 

80 x 95 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

80 x 100 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

90 x  95 0,2500 1,0000 1,0000 0,2929 

90 x 100 0,2308 1,0000 0,5594 0,3068 

95 x 100 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Teste exato de Fisher (GraphPad Instat, INC 2003). 

 
Pode-se observar na tabela 20 e gráficos 13 e 14 do anexo 5, a 

predominância do alelo IL-18-137G e genótipo IL-18-137GG nas pontuações <50 do 

índice de Barthel. Verifica-se ainda, a baixa frequência do alelo IL-18-137C e 

genótipo IL-18 -137CC, tornando-se relevantes apenas nas pontuações 100 e 70 

dos pacientes acometidos por AVEH.  
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Não foi observada diferença estatisticamente significante do 

polimorfismo IL-18-137C/G entre as diferentes categorias do índice de Barthel em 

pacientes acometidos por AVEH (tabela 21). 

 

Tabela 20: Frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes 
categorias do índice de Barthel de pacientes acometidos por AVEH. 

ÍNDICE BARTHEL n 
ALELOS  GENOTIPOS 

C G  CC CG GG 

0 2 0,0000 1,0000  0,0000 0,0000 1,0000 

10 2 0,2500 0,7500  0,0000 0,5000 0,5000 

40 1 0,0000 1,0000  0,0000 0,0000 1,0000 

70 3 0,3333 0,6667  0,3333 0,0000 0,6667 

73 2 0,2500 0,7500  0,0000 0,5000 0,5000 

90 4 0,1250 0,8750  0,0000 0,2500 0,7500 

100 11 0,3793 0,6207  0,2414 0,2759 0,4828 
Cálculo das frequências alélicas e genotípicas em programa Excel. 
 
 
Tabela 21: Valores de p do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes categorias do índice de 
Barthel de pacientes acometidos por AVEH. 

ÍNDICE BARTHEL 
GENOTIPOS 

ALELOS 
CC CG GG 

0 x 10 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

0 x 40 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

0 x 70 1,0000 1,0000 1,0000 0,4667 

0 x 73 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

0 x 90 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

0 x 100 1,0000 1,0000 0,4839 0,2874 

1 0x 70 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

1 0 x 73 1,0000 0,4000 1,0000 1,0000 

10 x 90 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

10 x 100 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

40 x 70 1,0000 0,5032 1,0000 1,0000 

40 x 73 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

40 x 90 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

40 x 100 1,0000 1,0000 1,0000 0,5277 

70 x 73 1,0000 1,0000 1,0000 0,5277 

70 x 90 1,0000 0,4000 1,0000 1,0000 

70 x 100 0,4286 1,0000 1,0000 0,5385 

73 x 90 1,0000 0,5548 1,0000 1,0000 

73 x 100 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

90 x 100 0,5552 1,0000 0,6012 0,2444 

Teste exato de Fisher (GraphPad Instat, INC 2003). 
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6 Discussão  
 

De acordo com o presente trabalho, observamos que quanto aos 

aspectos clínicos e demográficos dos indivíduos, houve significância estatística 

quanto ao gênero tanto na comparação entre os grupos aneurisma vs. indivíduos 

saudáveis, quanto na comparação entre pacientes em geral vs. indivíduos 

saudáveis. Portanto nosso grupo de indivíduos saudáveis deveria ser mais 

representativo em numero de mulheres para analise com os pacientes em estudo. 

Sabe-se que o AVE pode acometer indivíduos de qualquer idade, porém 

é possível perceber uma tendência de maior ocorrência em pessoas com mais idade 

(>50 anos) (FALCÃO et al., 2004). Neste estudo, houve significância estatística tanto 

na comparação entre os grupos aneurisma/ AVEH/ indivíduos saudáveis quanto 

entre pacientes vs. indivíduos saudáveis. Visto a maior dificuldade de se obter 

amostras de indivíduos com mais idade e completamente saudáveis, foram usados 

indivíduos acima de 40 anos. Entretanto seria melhor se fosse utilizado um grupo de 

indivíduos saudáveis com idade superior a utilizada nestas análises. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu que os critérios 

para diagnóstico para diabetes são: glicose no plasma em jejum ≥ 7,0 mmol/L (126 

mg/dL) ou glicose plasmática pós-prandial ≥ 11,1 mmol/L (200 mg/dL) com o objetivo 

de diferenciar um grupo que possui significativo aumento de risco microvascular e 

complicações cardiovasculares (DINARDO et al., 2011). Este estudo apresentou 

significância estatística na comparação entre os níveis de glicose nos grupos 

pacientes vs. indivíduos saudáveis. A glicemia média dos indivíduos dos grupos 

aneurisma e AVEH apresentaram-se elevadas quando comparada à dos indivíduos 

saudáveis. 

Sabe-se que a HAS contribui como um fator de risco importante para a 

ocorrência de AVE em virtude da irrigação sanguínea insuficiente (LIMA et al., 

2006). Encontramos relação estatística quando comparamos o grupo pacientes vs. 

indivíduos saudáveis, sendo que a HAS média dos pacientes encontravam-se em 

valores muito acima dos indivíduos saudáveis. 
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Observamos ainda significância estatística em relação ao tabagismo 

quando comparado o grupo paciente vs. controle. Vários estudos têm observado a 

importância de fatores ambientais e estilo de vida como contribuintes para o 

desenvolvimento de patologias como AVE e aneurisma. Eles concluem que o 

tabagismo contribui de tal modo para o AVE que até os fumantes passivos tem risco 

aumentado para esta doença. (OONO, MACKAY & PELL, 2011). 

A doença renal crônica (DRC) consiste na perda progressiva e 

irreversível da função dos rins. Alguns exames laboratoriais necessários para 

diagnosticar a doença são a dosagem de creatinina no sangue (verifica função renal) 

e da proteína na urina (informa sobre lesão renal). Sabe-se que a DRC pode causar 

complicações em vários sistemas do organismo, inclusive no cardiovascular, 

aumentando o risco de AVE (MORSCH & VERONESE, 2011). Nossos achados 

evidenciam significância estatística ao comparar os níveis de creatinina entre o 

grupo aneurisma vs. AVEH. Pode-se perceber que a creatinina média no grupo 

aneurisma encontra-se em um valor bastante elevado quando comparado ao grupo 

AVEH, resultado que difere da literatura (tabela 7). 

Encontramos também diferença significativa nos valores de plaquetas 

entre os grupos aneurisma vs. AVEH. O grupo aneurisma apresentou valor médio de 

plaqueta sérica elevado em comparação ao grupo AVEH, porém ambos encontram-

se dentro da faixa de normalidade (150.000 a 350.000/mm3) (MARTINS, 2006). 

As taxas de incidência de AVE variam completamente de uma 

população para a outra e sugere-se que características genéticas possam ser 

responsáveis por esse fator (ROGER, 2011). Alguns estudos têm associado a 

presença de IL-18 com doenças do sistema circulatório, outros analisaram os níveis 

séricos de IL-18 e constataram que estão elevados em pacientes hipertensos 

(VILLSARASA, 2006) e ainda, existem estudos que demonstraram que os níveis 

séricos de IL-18 em pacientes que apresentaram episódio de AVE isquêmico 

encontram-se elevados, podendo contribuir em uma recidiva. (YUEN et al., 2007; 

ZAREMBA & LOSY, 2003). 

O gene da IL-18 contém vários polimorfismos na região promotora que 

são capazes de influenciar sua produção e atividade, um deles é o polimorfismo IL-
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18-137C/G, em que a mudança na posição IL-18 -137G para IL-18 -137C muda o 

sítio de ligação do fator nuclear H4TF-1 (Human Histone H4 Trancription Factor). 

Sendo demonstrado que o genótipo homozigoto IL-18-137GG teve maior expressão 

gênica de IL-18 em relação aos outros genótipos, sendo considerado um alto 

produtor de IL-18 (GIEDRAITIS et al., 2000). 

Quanto a análise do polimorfismo IL-18 -137C/G nos pacientes 

apresentando aneurisma ou acometidos com AVEH, observamos que, apesar de 

não ser estatisticamente significante, houve uma tendência do alelo IL-18-137G (alto 

produtor de IL-18) ser fator de risco para aneurisma, em relação ao alelo IL-18-

137C. Este é o primeiro trabalho a analisar o polimorfismo IL-18 -137C/G com 

pacientes acometidos com AVEH e apresentando aneurisma cerebral. Um único 

trabalho relacionando este polimorfismo com AVE isquêmico encontrou o genótipo 

IL-18-137GG e alelo IL-18-137G como fatores de risco para o subtipo LAA 

(aterosclerose de grandes artérias) de AVE isquêmico (ZHANG, 2010). 

Alguns trabalhos relataram a presença de altos níveis de IL-18 após o 

AVE (YUEN, 2007; ZAREMBA, 2003). Então analisamos se a frequência dos 

genótipos de IL-18 teriam alguma relação com a gravidade dos sintomas de 

pacientes acometidos por AVEH e/ou apresentando aneurisma. A gravidade desses 

sintomas é avaliada através das escalas de Glasgow, Rankin, NIHSS e índice de 

Barthel. 

Apesar de não apresentar significância estatística, o alelo IL-18-137G e 

o genótipo IL-18-137GG (alto produtores de IL-18), demonstraram-se em níveis 

crescentes nos graus da escala de Rankin (1 seguido de 2 e 3), que representam 

nenhuma incapacidade significativa, seguido de incapacidade leve e incapacidade 

moderada nos pacientes acometidos por aneurisma cerebral. Observamos ainda 

que nos pacientes do grupo AVEH classificados pela escala de Rankin, o grau 5, 

que configura incapacidade grave, apresenta maior frequência do alelo IL-18-137G e 

genótipo IL-18-137GG, enquanto a do alelo IL-18-137C é baixa. 

As significâncias observadas para os pacientes acometidos por AVEH 

com relação às pontuações 0, 3 e 4 de NIHSS não seguiram os resultados 

esperados quanto aos genótipos responsáveis por baixa e alta produção de IL-18, 
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pois na pontuação 0, que configura comprometimento neurológico leve, 

esperávamos menor frequência do alelo IL-18-137G e genótipo IL-18-137GG que 

nas escalas 3 e 4, mas ocorreu justamente o contrário. No entanto, apesar de não 

ser estatisticamente relevante, pacientes acometidos com AVEH com maior 

pontuação da escala de NIHSS, que representam comprometimento neurológico 

grave, apresentaram maior frequência do alelo IL-18-137G e genótipo IL-18-137GG, 

que são altos produtores de proteína IL-18. 

Foi possível observar ainda, nos indivíduos acometidos por AVEH, a 

predominância do alelo IL-18-137G e do genótipo IL-18-137GG, relacionado com 

maior produção da proteína IL-18, nas pontuações <50 do índice de Barthel, que 

configura dependência. Verifica-se também a baixa frequência do alelo IL-18-137C e 

do genótipo IL-18-137CC, relacionado com menor produção da proteína IL-18, que 

só se tornaram expressivos nas pontuações 70 e 100 do índice de Barthel, que 

significam nenhuma dependência ou dependência moderada, respectivamente. Isso 

concorda com se ter o genótipo produtor de altos níveis de IL-18 (IL-18-137GG) 

mais frequente nas pontuações do índice de Barthel que representam maior 

dependência funcional, e o genótipo produtor de baixos níveis de IL-18 (IL-18-

137CC) mais frequente nas pontuações que representam menor dependência 

funcional dos pacientes acometidos com AVEH. 
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7 Conclusão 

 

Verificou-se neste estudo que o polimorfismo IL-18-137C/G não 

diferenciou estatisticamente na comparação entre pacientes acometidos por AVEH, 

apresentando aneurisma intracerebral e indivíduos saudáveis. Sendo possível notar 

apenas uma tendência do alelo IL-18-137G como fator de risco para aneurisma. 

Ainda, observamos que o alelo IL-18-137G e o genótipo IL-18-137GG, responsáveis 

por alta produção de IL-18, possuem uma tendência de ser mais frequente nos 

indivíduos classificados nos níveis de maior comprometimento nas escalas de 

Rankin e NIHSS e índice de Barthel nos pacientes em estudo, fato que pode se 

tornar alvo de pesquisas futuras que possuam uma amostragem maior.  
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9 Anexos 

 

 

ANEXO 1 - Aprovação do projeto pelo comitê de ética em pesquisa/SES-DF. 
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ANEXO 2 – Ficha de identificação dos participantes da pesquisa. 

 

Ficha de identificação dos participantes da pesquisa: Polimorfismo genético ctla4 -

318 (c/t) associado ao acidente vascular encefálico hemorrágico e ao aneurisma 

intracerebral. 

 

Nome do participante:______________________________________________ 

Nome do representante legal (se houver):_______________________________ 

Idade:_______ 

Sexo:  Masc.  Fem. 

Cor:____________ 

Estado Civil:_____________________ 

Data do acidente vascular encefálico hemorrágico e/ou do aneurisma 

intracebral:______________________________________________________ 

Hipertensão arterial:    Sim   Não 

Pressão Arterial:_________________ 

Diabetes:   Sim    Não 

Glicemia:_______________ 

Tabagismo:   Sim    Não    Se sim, quantos maços por dia:____________ 

Etilismo:   Sim    Não    Se sim, quanto por dia:____________ 

Uréia:___________ 

Creatinina:_____________ 

Plaquetas:_____________ 

Escala de Glasgow:_________________ 

Escala de Rankin:__________________ 

Escala NIHSS:_____________________ 

Índice de Barthel:___________________ 

ICH:_____________________________ 
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Tomografia:_______________________ 

Angiografia:_______________________ 

Observações:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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ANEXO 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de todos 

participantes da pesquisa. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE - Indivíduos “saudáveis” 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo “Polimorfismos genéticos 

associados ao acidente vascular encefálico e ao aneurisma intracerebral”.  Antes de 

decidir se deseja participar (de livre e espontânea vontade) você deverá ler e 

compreender todo o conteúdo. Antes de assinar faça perguntas sobre tudo o que 

não tiver entendido bem. A equipe deste estudo responderá às suas perguntas a 

qualquer momento (antes, durante e após o estudo). 

Natureza e objetivos do estudo: 

O objetivo do presente estudo é o de verificar a frequência de determinadas 

variantes do DNA (material genético que informa como nosso corpo é formado) em 

uma população de indivíduos que não apresentam auneurisma cerebral 

diagnosticado ou acidente vascular encefálico. 

Procedimentos do estudo: 

Sua participação consiste em responder uma ficha de identificação e autorizar 

uma única vez, a coleta de aproximadamente 10 ml (uma seringa) de sangue, 

através de uma punção de veia periférica no antebraço. 

O procedimento é o mesmo utilizado para realização de diversos outros tipos 

de exame de sangue. Serão utilizados equipamentos novos, estéreis e descartáveis. 

Não haverá nenhuma outra forma de envolvimento ou comprometimento 

neste estudo. 

Riscos e benefícios: 

Este estudo possui desconfortos inerentes à coleta de sangue, como dor no 

local e formação de um hematoma (mancha roxa). 

Poderá haver pequeno incômodo de dor no momento da introdução da agulha 

para a retirada do sangue e, eventualmente, a formação de um pequeno hematoma 

(mancha roxa) no local. Caso haja algum problema você receberá a atenção 

necessária e o ressarcimento de alguma eventual despesa. 

Sua participação poderá ajudar no maior conhecimento sobre qual a 

freqüência na população saudável de determinadas características genéticas que 

podem causar doenças e deste modo na melhor compreensão do fator genético de 

determinadas doenças. 

Participação, recusa e direito de se retirar do estudo: 

Sua participação é voluntária. Você não terá nenhum prejuízo se não quiser 

participar.       Você poderá se retirar desta pesquisa a qualquer momento, 

bastando para isso entrar em contato com um dos pesquisadores responsáveis. 

Conforme previsto pelas leis brasileiras você não receberá nenhum tipo de 

compensação financeira pela sua participação neste estudo. 

Confidencialidade: 
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Seus dados serão identificados com um número e somente os pesquisadores 

saberão que número pertence a cada indivíduo. 

Os resultados de seus exames serão acessíveis somente aos pesquisadores 

envolvidos.   Os resultados dos seus exames poderão ser entregues pela 

pesquisadora responsável mediante a sua solicitação, a qualquer momento, desde 

que as amostras já tenham sido processadas e analisadas. Esta solicitação poderá 

ser feita agora durante a assinatura deste TCLE, por email ou telefone, presentes 

neste TCLE, e a pesquisadora agendará uma reunião para a entrega do resultado. 

Toda nova pesquisa a ser feita com o material guardado será submetida para 

aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa e, quando for o caso, da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa. 

Os resultados deste trabalho poderão ser apresentados em encontros ou 

revistas científicas, entretanto, ele mostrará apenas os resultados obtidos como um 

todo, sem revelar seu nome, instituição a qual pertence ou qualquer informação que 

esteja relacionada com sua privacidade. 

 

Eu, _____________________________________________ RG 

________________, após receber uma explicação completa dos objetivos do estudo 

e dos procedimentos envolvidos concordo voluntariamente em fazer parte deste 

estudo. 

______________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Paciente 

 

Polimorfismos genéticos associados ao  Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico 

e ao Aneurisma Intracerebral 

 

Este documento que você está lendo é chamado de Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Ele contém explicações sobre o estudo que você está 

sendo convidado a participar.  Antes de decidir se deseja participar (de livre e 

espontânea vontade) você deverá ler e compreender todo o conteúdo. Ao final, caso 

decida participar, você será solicitado a assiná- lo e receberá uma cópia do mesmo. 

 Antes de assinar faça perguntas sobre tudo o que não tiver entendido bem. A 

equipe deste estudo responderá às suas perguntas a qualquer momento (antes, 

durante e após o estudo).    

Natureza e objetivos do estudo: 

Você está sendo convidado a participar de um estudo pelo fato de ter 

apresentado um aneurisma ou um acidente vascular encefálico (“derrame”). Você 

poderá decidir participar ou não. A decisão é sua.   

Existe uma possibilidade de associação de fatores genéticos com o 

aneurisma ou acidente vascular encefálico (“derrame”), assim, este estudo tem o 
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objetivo geral de conhecer um pouco melhor como “funciona” estas doenças, do 

ponto de vista genético.  

O objetivo específico deste estudo é o de conhecer se determinadas 

seqüências do DNA (material genético que informa como nosso corpo é formado) 

pode aumentar o risco de pessoas apresentarem aneurisma ou acidente vascular 

encefálico (“derrame”).    

Procedimentos do estudo:  

 Sua participação consiste em responder um questionário e autorizar que seu 

os pesquisadores possam ver seu prontuário, para que tenham maior conhecimento 

de seus exames, tratamento e da história da sua doença.    

Após isso será coletado de você, uma única vez, aproximadamente 10 ml 

(uma seringa pequena) de sangue, através de uma punção da veia do seu 

antebraço. O procedimento é o mesmo utilizado para realização de diversos outros 

tipos de exame de sangue. Serão utilizados equipamentos novos, estéreis e 

descartáveis.  

Não haverá nenhuma outra forma de envolvimento ou comprometimento 

neste estudo.  

Riscos: 

Este estudo possui riscos mínimos que são inerentes do procedimento de 

coleta de sangue. Medidas preventivas durante a coleta serão tomadas para 

minimizar qualquer risco ou incômodo. 

Poderá haver pequeno incômodo de dor no momento da introdução da agulha 

para a retirada do sangue e, eventualmente, a formação de um pequeno hematoma 

(mancha roxa) no local.  

Benefícios: 

A sua participação neste estudo poderá proporcionar, no âmbito pessoal, a 

identificação de algum problema não antes conhecido.   

Os resultados estarão sempre disponíveis a você. Caso seja de seu desejo, 

os resultados serão discutidos com você pela equipe deste trabalho. 

Sua participação poderá ainda ajudar no maior conhecimento sobre o 

aneurisma ou acidente vascular encefálico (“derrame”), principalmente em relação 

às causas genéticas da doença. 

 Participação, recusa e direito de se retirar do estudo: 

Sua participação é voluntária e não alterará o seguimento e tratamento da 

doença que você já está fazendo. 

 Você poderá se retirar desta pesquisa a qualquer momento, bastando para 

isso entrar em contato com um dos pesquisadores responsáveis.  

Caso você decida não participar, isto não afetará o seguimento e tratamento 

normal nem o seu relacionamento com seu médico.  

Conforme previsto pelas leis brasileiras você não receberá nenhum tipo de 

compensação financeira pela sua participação neste estudo.  

Confidencialidade: 

Os seus registros médicos serão sempre tratados confidencialmente.   
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 Seus dados serão identificados com um número e somente os pesquisadores 

saberão que número pertence a cada indivíduo.  

Os resultados de seus exames, bem como as informações de seu prontuário, 

serão acessíveis somente aos pesquisadores envolvidos.  

O seu sangue, coletado no presente estudo, ficará guardado no Centro de 

Neurociências, no Instituto de Biologia da Universidade de Brasília, no banco de 

amostras “Aneurisma- AVE”, sob a responsabilidade da Profa. Dra. Márcia Renata 

Mortari.  

Toda nova pesquisa a ser feita com o material guardado será submetida para 

aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa e, quando for o caso, da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa. 

Os resultados deste trabalho poderão ser apresentados em encontros ou 

revistas científicas, entretanto, ele mostrará apenas os resultados obtidos como um 

todo, sem revelar seu nome, instituição a qual pertence ou qualquer informação que 

esteja relacionada com sua privacidade.    

Se o Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor entre 

em contato com a enfermeira Hélia Carla de Souza, no setor de Neurocirurgia, do 

Hospital de Base de Brasília, no horário matutino.  Este projeto foi Aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da SES/DF. Qualquer dúvida com relação à assinatura 

do TCLE ou os direitos do sujeito da pesquisa podem ser obtidos através do 

telefone: (61) 3325-4955.  Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará 

com o pesquisador responsável e a outra com o sujeito da pesquisa.   

 

Eu, _____________________________________________________ RG 

_________________, após receber uma explicação completa dos objetivos do 

estudo e dos procedimentos envolvidos concordo voluntariamente em fazer parte 

deste estudo. 

Brasília, _____ de _____________________ de _______ 

______________________________________________________________ 

Participante 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Representante Legal 

Polimorfismos genéticos associados ao Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico e 

ao Aneurisma Intracerebral 

  Este documento que você está lendo é chamado de Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Ele contém explicações sobre o estudo que o paciente 

sob sua responsabilidade está sendo convidado a participar.  Antes de decidir se 

deseja aceitar que o paciente sob sua responsabilidade (de livre e espontânea 

vontade) participe, você deverá ler e compreender todo o conteúdo. Ao final, caso 

decida aprovar a participação, você será solicitado a assiná-lo e receberá uma cópia 

do mesmo.  Antes de assinar faça perguntas sobre tudo o que não tiver entendido 
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bem. A equipe deste estudo responderá às suas perguntas a qualquer momento 

(antes, durante e após o estudo).   

  Natureza e objetivos do estudo: 

 O paciente sob a sua responsabilidade está sendo convidado a participar de 

um estudo pelo fato de ter apresentado um aneurisma ou um acidente vascular 

encefálico (“derrame”). Você poderá decidir que ele participe ou não. A decisão é 

sua.  

Existe uma possibilidade de associação de fatores genéticos com o 

aneurisma ou acidente vascular encefálico (“derrame”), assim, este estudo tem o 

objetivo geral de conhecer um pouco melhor como “funciona” estas doenças, do 

ponto de vista genético.  

O objetivo específico deste estudo é o de conhecer se determinadas 

seqüências do DNA (material genético que informa como nosso corpo é formado) 

pode aumentar o risco de pessoas apresentarem aneurisma ou acidente vascular 

encefálico (“derrame”).   

Procedimentos do estudo : 

 A participação do paciente sob sua responsabilidade consiste em autorizar 

que seu os pesquisadores possam ver o prontuário do paciente, para que tenham 

maior conhecimento dos exames, tratamento e da história da sua doença do 

paciente que está sob sua responsabilidade.      

Após isso será coletado do paciente sob sua responsabilidade, uma única 

vez, aproximadamente 10 ml (uma seringa pequena) de sangue, através de uma 

punção da veia do seu antebraço. O procedimento é o mesmo utilizado para 

realização de diversos outros tipos de exame de sangue. Serão utilizados 

equipamentos novos, estéreis e descartáveis. 

 Não haverá nenhuma outra forma de envolvimento ou comprometimento 

neste estudo.  

Riscos: 

 Este estudo possui riscos mínimos que são inerentes do procedimento de 

coleta de sangue. Medidas preventivas durante a coleta serão tomadas para 

minimizar qualquer risco ou incômodo.   

Poderá haver pequeno incômodo de dor no momento da introdução da agulha 

para a retirada do sangue e, eventualmente, a formação de um pequeno hematoma 

(mancha roxa) no local.  

Benefícios: 

 A participação do paciente sob sua responsabilidade poderá proporcionar, no 

âmbito pessoal, a identificação de algum problema não antes conhecido.   

Os resultados estarão sempre disponíveis a você. Caso seja de seu desejo, 

os resultados serão discutidos com você pela equipe deste trabalho.    

A participação do paciente sob sua responsabilidade poderá ainda ajudar no 

maior conhecimento sobre o aneurisma ou acidente vascular encefálico (“derrame”), 

principalmente em relação às causas genéticas da doença.  

Participação, recusa e direito de se retirar do estudo : 
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A participação do paciente sob sua responsabilidade é voluntária e não 

alterará o seguimento e tratamento da doença que você já está fazendo.  

Você poderá retirar a autorização de participação do paciente sob sua 

responsabilidade desta pesquisa a qualquer momento, bastando para isso entrar em 

contato com um dos pesquisadores responsáveis. 

Caso você decida não concordar com a participação, isto não afetará o 

seguimento e tratamento normal nem o relacionamento do paciente sob sua 

responsabilidade com a equipe médica.   

Conforme previsto pelas leis brasileiras você não haverá nenhum tipo de 

compensação financeira pela participação neste estudo.   

Confidencialidade: 

 Os registros médicos serão sempre tratados confidencialmente.  

Os dados do paciente sob sua responsabilidade serão identificados com um 

número e somente os pesquisadores saberão que número pertence a cada 

indivíduo.  

Os resultados dos exames, bem como as informações do prontuário, serão 

acessíveis somente aos pesquisadores envolvidos. 

O sangue do paciente sob sua responsabilidade, coletado no presente 

estudo, ficará guardado no Centro de Neurociências, no Instituto de Biologia da 

Universidade de Brasília, no banco de amostras “Aneurisma-AVE”, sob a 

responsabilidade da Profa. Dra. Márcia Renata Mortari. · Toda nova pesquisa a ser 

feita com o material guardado será submetida para aprovação de um Comitê de 

Ética em Pesquisa e, quando for o caso, da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa.  

Os resultados deste trabalho poderão ser apresentados em encontros ou 

revistas científicas, entretanto, ele mostrará apenas os resultados obtidos como um 

todo, sem revelar seu nome, instituição a qual pertence ou qualquer informação que 

esteja relacionada com sua privacidade.   

 

Se o Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor entre 

em contato com a enfermeira Hélia Carla de Souza, no setor de Neurocirurgia, 

doHospital de Base de Brasília, no horário matutino.  Este projeto foi Aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da SES/DF. Qualquer dúvida com relação à assinatura 

do TCLE ou os direitos do sujeito da pesquisa podem ser obtidos através do 

telefone: (61) 3325-4955.  Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará 

com o pesquisador responsável e a outra com o sujeito da pesquisa.   

Eu, _____________________________________________________ RG 

_________________, após receber uma explicação completa dos objetivos do 

estudo e dos procedimentos envolvidos concordo voluntariamente em permitir a 

participação do paciente sob minha responsbilidade, o 

Sr(a)____________________________________________________ Brasília, 

_____ de _____________________ de _______    

______________________________________________________________  

tel:%2861%29%203325-4955
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Responsável pelo Participante da pesquisa 
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ANEXO 4 – Termo de guarda de material biológico de todos os participantes da 

pesquisa. 

Termo de Guarda de Material Biológico – Indivíduos “saudáveis” 

 

Este documento é chamado é chamado Termo de Guarda de Material 

Biológico. Ele contém explicações sobre a guarda de seu material biológico 

(sangue).  Você poderá autorizar ou não a guarda de seu material biológico. A 

decisão é sua.   

O seu sangue, coletado no presente estudo, ficará guardado no Centro de 

Bioprospecção e Neurociências, no Instituto de Biologia da Universidade de Brasília, 

no banco de amostras “Aneurisma-AVE”, sob a responsabilidade da Profa. Dra. 

Márcia Renata Mortari e será utilizado somente para verificar os polimorfismos 

genéticos do presente estudo.   

As amostras de sangue serão identificadas com um número e não com seu 

nome. Somente os pesquisadores saberão a quem pertence cada número, 

mantendo-se assim o sigilo e respeito à confidencialidade dos seus dados.  

Se for de seu interesse, você terá acesso aos resultados dos seus exames. 

 O sangue será utilizado somente em pesquisas que tenham como objetivos 

verificar a freqüência de determinadas sequências no DNA (material genético que 

informa como nosso corpo é formado) em indivíduos saudáveis.  

 Os trabalhos resultantes destas pesquisas mostrarão apenas os resultados e 

nunca seu nome ou qualquer outra informação que ponha em risco sua privacidade. 

Todas as informações estarão sempre à sua disposição, bastando para isso 

entrar em contato com um dos pesquisadores.  

  A qualquer momento você terá acesso a seus dados genéticos, assim como 

terá o direito de retirar seu material biológico do banco onde se encontra 

armazenado. 

 Toda nova pesquisa a ser feita com o material guardado será submetida para 

aprovação do CEP da instituição e, quando for o caso, da Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa.      

 

   Eu, _____________________________________________ RG 

________________, após receber uma explicação completa dos procedimentos 

envolvidos na guarda de material biológico, venho através deste termo consentir a 

guarda de meu material biológico (sangue) decorrente da presente pesquisa.     

__________________________________________________  

Assinatura do participante    

Brasília, _____ de _____________________ de _______  
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Termo de Guarda de Material Biológico – Paciente 

 

Este documento é chamado é chamado Termo de Guarda de Material 

Biológico. Ele contém explicações sobre a guarda de seu material biológico 

(sangue).  Você poderá autorizar ou não a guarda de seu material biológico. A 

decisão é sua.   

 O seu sangue, coletado no presente estudo, ficará guardado no Centro de 

Bioprospecção e Neurociências, no Instituto de Biologia da Universidade de Brasília, 

no banco de amostras “Aneurisma-AVE”, sob a responsabilidade da Profa. Dra. 

Márcia Renata Mortari. · O sangue será utilizado somente em pesquisas que tenham 

como objetivos verificar se determinadas sequências no DNA (material genético que 

informa como nosso corpo é formado) pode aumentar o risco de pessoas 

apresentarem aneurisma ou acidente vascular encefálico (“derrame”).   

 As amostras de sangue serão identificadas com um número e não com seu 

nome. Somente os pesquisadores saberão a quem pertence cada número.  Os 

trabalhos resultantes destas pesquisas mostrarão apenas os resultados e nunca seu 

nome ou qualquer outra informação que ponha em risco sua privacidade. 

Todas as informações estarão sempre à sua disposição, bastando para isso 

entrar em contato com um dos pesquisadores.  

A qualquer momento você terá acesso a seus dados genéticos, assim como 

terá o direito de retirar seu material biológico do banco onde se encontra 

armazenado.  

Toda nova pesquisa a ser feita com o material guardado será submetida para 

aprovação do CEP da instituição e, quando for o caso, da Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa.   

 

   Eu,______________________________________________________RG 

________________, após receber uma explicação completa dos procedimentos 

envolvidos na guarda de material biológico, venho através deste termo consentir a 

guarda de meu material biológico (sangue) decorrente da presente pesquisa.     

_______________________________________________________  

Assinatura do participante     

Brasília, _____ de _____________________ de _______   

 

Termo de Guarda de Material Biológico – Representante Legal 
 

Este documento é chamado é chamado Termo de Guarda de Material 
Biológico. Ele contém explicações sobre a guarda do material biológico (sangue) do 
paciente sob sua responsabilidade.  Você poderá autorizar ou não a guarda do 
material biológico do paciente sob sua responsabilidade.   

 Toda nova pesquisa a ser feita com o material guardado será submetida para 
aprovação do CEP da instituição e, quando for o caso, da Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa.   
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A qualquer momento você terá acesso aos dados do paciente sob sua 
responsabilidade e de seus dados genéticos, assim como terá o direito de retirar o 
material biológico do banco onde se encontra armazenado.  

Todas as informações estarão sempre à sua disposição, bastando para isso 
entrar em contato com um dos pesquisadores.  

Os trabalhos resultantes destas pesquisas mostrarão apenas os resultados e 
nunca o nome do paciente ou qualquer outra informação que ponha em risco sua 
privacidade.  

As amostras de sangue serão identificadas com um número e não com o 
nome do paciente sob sua responsabilidade. Somente os pesquisadores saberão a 
quem pertence cada número.   

O sangue será utilizado somente em pesquisas que tenham como objetivos 
verificar se determinadas sequências no DNA (material genético que informa como 
nosso corpo é formado) pode aumentar o risco de pessoas apresentarem aneurisma 
ou acidente vascular encefálico (“derrame”). 

O sangue do paciente sob sua responsabilidade, coletado no presente 
estudo, ficará guardado no Centro de Bioprospecção e Neurociências, no Instituto de 
Biologia da Universidade de Brasília, no banco de amostras “Aneurisma-AVE”, sob a 
responsabilidade da Profa. Dra. Márcia Renata Mortari. 

 
   Eu, ___________________________________________________RG 
________________, após receber uma explicação completa dos procedimentos 
envolvidos na guarda de material biológico, venho através deste termo consentir a 
guarda do material biológico (sangue) do paciente sob minha responsabilidade.  
Paciente sob minha responsabilidade: 
_____________________________________________ 
   
_______________________________________________________  

Assinatura do participante     
Brasília, _____ de _____________________ de _______              
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ANEXO 5 – Gráficos das frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo IL-
18 -137C/G entre os diferentes grupos de pacientes e indivíduos saudáveis e 
com relação a avaliações de déficit neurológico e dependência funcional 
(escalas de Rankin e NIHSS e índice de Barthel). 
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Gráfico 1: Frequências alélicas do polimorfismo IL-18 -137C/G entre os diferentes 
grupos de pacientes e indivíduos saudáveis. 
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Gráfico 2: Frequências genotípicas do polimorfismo IL-18 -137C/G entre os 
diferentes grupos de pacientes e indivíduos saudáveis. 
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Gráfico 3: Frequências alélicas do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes 
categorias da escala de Rankin de pacientes apresentando aneurisma cerebral. 
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Gráfico 4: Frequências genotípicas do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes 
categorias da escala de Rankin de pacientes apresentando aneurisma cerebral. 
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Gráfico 5: Frequências alélicas do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes 
categorias da escala de Rankin de pacientes acometidos por AVEH. 
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Gráfico 6: Frequências genotípicas do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes 
categorias da escala de Rankin de pacientes acometidos por AVEH. 
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Gráfico 7: Frequências alélicas do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes 
categorias da NIHSS de pacientes apresentando aneurisma cerebral. 
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Gráfico 8: Frequências genotípicas do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes 
categorias da NIHSS de pacientes apresentando aneurisma cerebral. 
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Gráfico 9: Frequências alélicas do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes 
pontuações da NIHSS de pacientes acometidos por AVEH. 

 

 

 

Gráfico 10: Frequências genotípicas do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes 
pontuações da NIHSS de pacientes acometidos por AVEH. 
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Gráfico 11: Frequências alélicas do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes 
pontuações do índice de Barthel de pacientes apresentando aneurisma cerebral. 
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Gráfico 12: Frequências genotípicas do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes 
pontuações do índice de Barthel de pacientes apresentando aneurisma cerebral. 

 

 



 

81 
 

0 10 40 70 73 90 100
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
C

G

Índice de Barthel

F
re

q
u

ê
n

c
ia

 a
lé

li
c
a
 d

o

S
N

P
 I

L
-1

8
 -

1
3
7
C

/G

 

Gráfico 13: Frequências alélicas do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes 
pontuações do índice de Barthel de pacientes acometidos por AVEH. 

 

 

0 10 40 70 73 90 100
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
CC

CG

GG

Índice de Barthel

F
re

q
u

ê
n

c
ia

 g
e
n

o
tí

p
ic

a
 d

o

S
N

P
 I

L
-1

8
 -

1
3
7
C

/G

 

Gráfico 14: Frequências genotípicas do polimorfismo IL-18 -137C/G nas diferentes 
pontuações do índice de Barthel de pacientes acometidos por AVEH. 
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Anexo 6 – Índice de Barthel 

Atividade Pontuação 

Alimentação 

0 = incapacitado 

5 = precisa de ajuda para cortar, passar manteiga, etc, ou 

dieta modificada 

10 = independente 

 

Banho 

0 = dependente 

5 = independente (ou no chuveiro) 

 

Atividades rotineiras 

0 = precisa de ajuda com a higiene pessoal 

5 = independente rosto/cabelo/dentes/barbear 

 

Vestir-se 

0 = dependente 

5 = precisa de ajuda mas consegue fazer uma parte sozinho 

10 = independente (incluindo botões, zipers, laços, etc.) 

 

Intestino 

0 = incontinente 

5 = acidente ocasional 

10 = continente 

 

Sistema urinário 

0 = incontinente, ou caracterizado e incapaz de manejo 

5 = acidente ocasional 

10 = continente 

 

Uso do toilet 

0 = dependente 

5 = precisa de alguma ajuda parcial 

10 = independente (pentear-se, limpar-se) 

 

Transferência (da cama para a cadeira e vice versa) 

0 = incapacitado 

5 = muita ajuda (uma ou duas pessoas, física), pode sentar 

10 = pouca ajuda (verbal ou física) 
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15 = independente 

Mobilidade (em superfícies planas) 

0 = imóvel ou < 50 metros 

5 = cadeira de rodas independente, incluindo esquinas, > 50 

metros 

10 = caminha com ajuda de uma pessoa (verbal ou física), > 

50 metros 

15 = independente (mas pode precisar de alguma ajuda; 

como exemplo, bengala) > 50 metros 

 

Escadas 

0 = incapacitado 

5 = precisa de ajuda (verbal, física ou ser carregado) 

10 = independente 

 

Fonte: Adaptado de 

http://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/2503/5/%C3%8Dndice%20de%20Barthel.pdf 

 

http://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/2503/5/%C3%8Dndice%20de%20Barthel.pdf

