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RESUMO 

Marcatto LR. Avaliação farmacogenética para os genes CYP2C9 e VKORC1 em 

pacientes usuários de varfarina e em indivíduos da população geral brasileira. 

[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 

 

A varfarina é o anticoagulante oral mais prescrito no mundo todo. Algoritmos 

farmacogenéticos têm sido desenvolvidos para estimar a dose de varfarina. Os 

principais objetivos deste estudo foram desenvolver um algoritmo farmacogenético 

estimador de dose de varfarina e comparar o algoritmo desenvolvido neste trabalho com 

algoritmos disponíveis na literatura. Para atingir os objetivos foram incluídos dois 

grupos de pacientes tratados com varfarina (primeira coorte, n = 832; e segunda coorte, 

n = 133). Foram realizadas as genotipagens dos polimorfismos CYP2C9*2, CYP2C9*3 

e VKORC1 (c.G1639A). A derivação do algoritmo foi realizada utilizando os dados dos 

pacientes da primeira coorte com dose estável (n=368) e foi replicado utilizando os 

dados dos pacientes provenientes da segunda coorte (n=133). Como resultado o 

algoritmo desenvolvido neste trabalho alcançou um coeficiente de determinação de 

40%, incluindo as variáveis: idade, sexo, peso, altura, raça autodeclarada, uso de 

amiodarona, uso de indutores enzimáticos, os genótipos na VKORC1 (c.G1639A) e os 

fenótipos de acordo com polimorfismos CYP2C9. Os dados sugerem que o nosso 

algoritmo desenvolvido é mais acurado do que o algoritmo IWPC (The 

International Warfarin Pharmacogenetics Consortium) quando a aplicação é focada em 

pacientes brasileiros. Os algoritmos farmacogenéticos estimadores de dose de varfarina 

desenvolvidos para uma população específica podem ser mais efetivos para a terapia 

com varfarina em comparação com o uso de algoritmos estimadores de dose atualmente 

disponíveis. 

 

Descritores: algoritmos; citocromo P-450 CYP2C9; proteína humana VKORC1; 

varfarina; farmacogenética; anticoagulantes. 
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ABSTRACT 

Marcatto LR. Pharmacogenetic evaluation for CYP2C9 and VKORC1 genes in patients 

that use warfarin and in the general Brazilian population. [Dissertation]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2016. 

 

Warfarin is the most prescribed oral anticoagulant in the world. Pharmacogenetic 

algorithms have been developed to estimate the dose of warfarin. The main aims of the 

present study were to develop a pharmacogenetic-based warfarin dosing algorithm and 

compare algorithm developed in this study with others algorithms available in the 

literature. We included two patient cohorts treated with warfarin (first cohort, n = 832; 

and second cohort, n = 133). Polymorphisms were genotyped in the CYP2C9 * 2, 

CYP2C9 * 3 and VKORC1 (c.G1639A). The derivation of the algorithm was performed 

using the data from the patients in the first cohort with a stable dose (n = 368) and was 

replicated using data from patients from the second cohort (n = 133). Our algorithm 

achieved a determination of coefficient of 40%, including variables: age, sex, weight, 

height, self-declared race, use of amiodarone, use of enzymatic inducers, genotypes in 

VKORC1 (c.G1639A) and phenotypes according to CYP2C9 polymorphisms. Our data 

suggest that the developed algorithm is more accurate than the IWPC algorithm when 

the application is focused on patients from the Brazilian population. Pharmacogenetics- 

based warfarin dosing algorithms developed for a specific population may lead to 

improved performance compared use dosing algorithms currently available 

 

Descriptors: algorithms; cytochrome P-450 CYP2C9; VKORC1 protein, human; 

warfarin; pharmacogenetic; anticoagulants. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

        A varfarina é o anticoagulante oral mais prescrito no mundo, utilizada para 

prevenção de trombose e terapia antitrombótica, por ser um medicamento conhecido há 

mais de 50 anos 
1, 2

. 

        Porém, este medicamento está associado com mortalidade e morbidade 

significante, tornando-se a segunda principal causa de hospitalização emergencial 

relacionada com medicamento. A maioria dos eventos adversos surgem no início do 

tratamento com varfarina, sendo que o risco de ter quadros de hemorragia ou 

tromboembolismo varia entre 16% a 25% durante os primeiros 6 meses de tratamento 
3-

6
.   

        Isto ocorre, porque a varfarina possui uma janela terapêutica estreita e uma grande 

variabilidade interindividual. Sua dose, geralmente, é escolhida de forma empírica e 

para atingir o alvo terapêutico varia entre 1 mg/dia a 20 mg/dia por indivíduo. Desta 

forma, são necessários métodos que melhorem a segurança e a efetividade da terapia 

com varfarina 
7, 8

.  

        Por vários anos, estes medicamentos AVK eram os únicos anticoagulantes orais 

existentes 
9
. Atualmente, também estão disponíveis no mercado novos anticoagulantes 

orais (NOACs), porém da mesma forma a varfarina continua ainda sendo a mais 

utilizada. Os NOACs possuem algumas vantagens como: rapidez no início e no fim do 

efeito anticoagulante, podendo assim, apresentar menor risco de intoxicação 

medicamentosa; geralmente, não é necessária a transição com heparina de baixo peso 

molecular; interação medicamentosa baixa; interação com alimentos não conhecida; 

entre outros. Porém, seu custo é muito elevado e não está disponível no Sistema Único 
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de Saúde (SUS), enquanto o custo da varfarina é extremamente baixo e está disponível 

no SUS. A varfarina é a única droga indicada para pacientes com estenose mitral, com 

prótese de válvula mecânica e com insuficiência renal (com clearance de creatinina <15 

mL/min) e pode ser controlada e monitorada por exames laboratoriais enquanto que os 

NOACs não necessitam ser monitorados 
10

. 

 

1.1 Características farmacológicas da varfarina 

 

1.1.1 Farmacocinética da varfarina 

 

        A varfarina é composta por uma mistura racêmica de dois isômeros opticamente 

ativos, o R e o S. No qual, o enantiômero S é o mais potente, participando em 

aproximadamente 90% da farmacodinâmica do medicamento. A varfarina é 

rapidamente absorvida após sua administração oral pelo trato gastrointestinal, sofrendo 

redução na presença de alimentos, atingindo sua concentração máxima em torno de 90 

minutos. Porém, devido ao seu mecanismo de ação, esse pico não coincide com o pico 

máximo do efeito farmacológico, que ocorre cerca de 40 horas após a sua 

administração, ligando-se fortemente à albumina plasmática 
11, 12

. 

        A mistura racêmica da varfarina é acumulada no fígado, no qual, os dois 

enantiômeros são metabolicamente transformados por mecanismos diferentes. A S-

varfarina é biotransformada para metabólitos inativos, aproximadamente 90% pela 

isoenzima CYP2C9 e em menor quantidade pela CYP3A4, enquanto que a R-varfarina 

é biotransformada, aproximadamente 60% pelas isoenzimas CYP1A2 e CYP3A4 e em 

menor quantidade pela isoenzima CYP2C19.  Seus metabólitos inativos são excretados 
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na urina e nas fezes e sua meia-vida varia de 25 a 60 horas, com média de cerca de 40 

horas. A duração de ação da varfarina é de 2 a 5 dias 
9, 13

.   

 

1.1.2 Farmacodinâmica da varfarina 

 

        A varfarina é um antagonista da vitamina K. No ciclo, a vitamina K na sua forma 

reduzida é oxidada a epóxi vitamina K. Durante este processo, ocorre a carboxilação do 

ácido glutâmico para o ácido gamacarboxiglutâmico. Ativando os fatores de coagulação 

vitamina K dependentes e das proteínas S e C. Consequentemente, a vitamina K retorna 

à sua forma reduzida pela ação das redutases, fechando assim um ciclo.  

A varfarina inibe a ação da vitamina K redutase e da vitamina K epóxi redutase, 

não havendo assim, a ativação dos fatores de coagulação vitamina K dependentes e das 

proteínas S e C (Figura 1) 
11

.  

 

Figura 1- Mecanismo de ação da varfarina. Na presença do fator vitamina K ocorre a 

carboxilação de resíduos do ácido glutâmico para formar o ácido gamacarboxiglutâmico que 

ativa os fatores de coagulação e das proteínas S e C. A varfarina inibe a ação das duas redutases, 

não havendo a ativação dos fatores de coagulação e das proteínas S e C. Fonte: Santos, 2016  
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1.2 Avaliação laboratorial no uso de varfarina 

 

        Por este medicamento apresentar uma faixa terapêutica estreita com difícil ajuste 

de dose é necessária a monitorização terapêutica laboratorial 
9, 11, 14

. 

        Esta monitoração laboratorial é realizada de acordo com o exame chamado tempo 

de protrombina (TP), que avalia os fatores de coagulação da via extrínseca e o 

fibrinogênio. Este teste é executado com a adição de cálcio no plasma descalcificado 

pelo citrato, em que a tromboplastina está presente. A tromboplastina converte a 

protrombina em trombina em um tempo uniforme e quando se adiciona o cálcio em uma 

quantidade de cloreto conhecida, ocorre a coagulação sanguínea em vitro. O tempo que 

leva para ocorrer a coagulação após a adição de cálcio é o chamado TP. A varfarina 

primeiramente reduz a ativação do fator VII e posteriormente a redução dos fatores X e 

II, obtendo um prolongamento do TP. Deste modo, a Organização mundial da Saúde 

(OMS) preconizou o uso do RNI que significa Razão Normalizada Internacional, para a 

avaliação adequada da terapia com varfarina 
9, 15, 16

. O RNI é o resultado da seguinte 

fórmula: 

 

RNI= (TP do paciente/ TP de amostras controles)
ISI 

 

        No qual, ISI significa índice de sensibilidade internacional, que reflete a 

capacidade de resposta da tromboplastina para a redução dos fatores de coagulação 

dependentes da vitamina K comparado com as preparações primárias de referência 

internacional da OMS, de modo que, quanto mais responsivo o reagente, menor o valor 

ISI. Cada fabricante do reagente fornece este número ao laboratório 
9, 15, 16

. 
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        Deste modo, o RNI é utilizado na prática clínica de acordo com as diretrizes atuais 

para monitoração laboratorial da anticoagulação, tanto para atingir o nível terapêutico 

quanto para mantê-lo. O número de exames necessários irá depender da resposta do 

paciente ao tratamento. Para os pacientes que estão hospitalizados, a monitoração é 

realizada diariamente até se atingir um nível de segurança, que após, pode ser estendida 

para a realização de um novo exame, quando apresentar duas mensurações consecutivas 

com o valor de RNI dentro do intervalo terapêutico 
9, 15, 17

. 

        Além disso, para os pacientes ambulatoriais é recomendado por diretrizes, para os 

pacientes que estão iniciando o tratamento, a avaliação do RNI em até no máximo 15 

dias até atingir o intervalo terapêutico. Uma vez atingido, a avaliação do RNI pode 

ocorrer de 4 até 12 semanas. Se o paciente apresentar um valor de RNI fora do intervalo 

terapêutico, é recomendado realizar o ajuste de dose e repetir o TP, que pode ser 

realizado diariamente ou em até 15 dias, a depender do valor e do risco do paciente 

apresentar sangramento ou embolia 
9, 15, 17

. 

 

1.3 Qualidade da anticoagulação com varfarina 

 

        Além da monitoração da terapia com varfarina pelo RNI, também se utiliza o TTR 

(Time in the therapeutic range- tempo dentro da faixa terapêutica) que é um parâmetro a 

longo prazo da qualidade do tratamento com varfarina. O TTR basicamente mensura a 

porcentagem dos dias, de determinado período, em que valores de RNI estavam dentro 

do intervalo terapêutico. O TTR é calculado pelo método Rosendaal, que utiliza a 

interpolação linear dos valores de RNI. Clinicamente, valores menores de TTR têm sido 

associados a maiores riscos de eventos adversos, de sangramentos e de tromboses; e 

valores maiores de TTR têm sido associados a um menor risco de evento adverso e 
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maior efetividade terapêutica. Os pacientes que apresentam valores de TTR maior que 

70% são considerados bem controlados pela anticoagulação com varfarina 
9, 18, 19

.  

 

1.4 Fatores que podem alterar a dose de varfarina 

 

        Há diversos fatores fenotípicos e genéticos que podem alterar os valores de RNI e, 

consequentemente, a efetividade do tratamento com varfarina 
20

. 

 

1.4.1 Fatores gerais 

 

        Os fatores gerais mais relacionados com a variabilidade à resposta da varfarina são: 

idade, índice de massa corporal (IMC), concomitância de medicamentos, como por 

exemplo, indutores enzimáticos, inibidores da bomba de prótons, inibidores enzimáticos 

como a amiodarona, estatinas, alterações na absorção, síntese e metabolização da 

vitamina K, não aderência ao tratamento, dieta, entre outros 
21-23

.  

 

1.4.2 Fatores genéticos 

 

        Alguns estudos, demonstraram a associação entre a dose de varfarina e os 

polimorfismos no gene CYP2C9 que codifica a isoenzima 2C9 e o VKORC1, complexo 

da vitamina K epóxi redutase 1. A CYP2C9 é uma isoenzima responsável pela 

metabolização do enantiômetro S da varfarina e a enzima VKORC1 reduz a vitamina K 

durante o processo de ativação dos fatores de coagulação vitamina K dependentes. A 

Figura 2 mostra a atividade fisiológica e a presença do polimorfismo da isoenzima 

CYP2C9 e da enzima VKORC1 
24-26

.  
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        Para o gene CYP2C9, o genótipo selvagem é identificado como alelo CYP2C9*1. 

Além deste, o gene pode apresentar dois alelos variantes relativamente comuns, 

CYP2C9*2 e CYP2C9*3, que acarretam diminuição da funcionalidade enzimática. A 

variante CYP2C9*2 é caracterizada pela substituição Arg144Cys, em razão do 

polimorfismo c.C416T no éxon 3 do gene CYP2C9; e a variante CYP2C9*3 é 

caracterizada pela substituição Ileu359Leu, decorrente do polimorfismo c.a1061T no 

éxon 7 
27-29

.  

        O polimorfismo no gene VKORC1 (c.G1639A) altera o fator de transcrição de 

ligação, levando a uma menor expressão da proteína. Este polimorfismo é encontrado 

em região promotora do cromossomo 16 
30, 31

.  

        Um estudo sobre a frequência destes genótipos na população brasileira mostrou 

que a frequência do alelo variante A e do genótipo homozigoto mutado para o VKORC1 

g.-1639G>A é maior em brancos do que em pardos e negros (50,5%; 32,9%; 46,0%, 

28,8%; 39,3%, 22,2%; p<0,001), respectivamente. Para o CYP2C9*2 o variante alelo 

foi maior em brancos (11,4%) do que em pardos (9,7%) e negros (8,5%). Para o 

polimorfismo CYP2C9*3 não foi encontrada diferença significativa entre as etnias. 

Destacando assim, a necessidade de desenvolver um algoritmo estimador de dose em 

uma população miscigenada como a população brasileira 
32

.  

        Pesquisas recentes revelam que aproximadamente 20% da população mundial são 

portadoras de pelo menos um alelo variante dos dois polimorfismos mais frequentes na 

isoenzima CYP2C9, que causam sensibilidade ao fármaco. A presença dos alelos 

variantes é mais comum entre os pacientes que requerem menores doses de varfarina 

comparada com aqueles que requerem doses usuais. Além disso, os pacientes que 

possuem os alelos variantes podem manifestar maior frequência de sangramento e de 

elevação no valor de RNI no início do tratamento. Os polimorfismos nos genes CYP2C9 
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e VKORC1 podem explicar 54% da variabilidade da dose de varfarina, e reduzir em 

43% o risco de hospitalização por sangramentos ou eventos tromboembólicos em 

pacientes no início do tratamento com varfarina 
26, 33-37

.  

        Deste modo, é indicado que os polimorfismos nos genes CYP2C9 e VKORC1 são 

úteis na estimativa da dose inicial da varfarina e a genotipagem pode se tornar mais 

comum na avaliação inicial dos pacientes. 

 

 

Fonte: Santos, 2013 

 

Figura 2- Atividades fisiológicas da isoenzima CYP2C9 e da vitamina K epóxido redutase no 

metabolismo da varfarina. O fármaco ativo é biotransformado pela isoenzima CYPC9 a 

metabólito inativo, quando há a presença do polimorfismo de perda de função enzimática 

acarreta a maior concentração de fármaco ativo na corrente sanguínea. O fármaco reduz a ação 

da vitamina K epóxido redutase que é essencial para a ativação dos fatores de coagulação 

vitamina K dependentes. O polimorfismo no gene VKORC1 geralmente resulta em uma maior 

resposta ao fármaco, exigindo assim, menores doses.  

 

1.5 Algoritmos farmacogenéticos e suas aplicabilidades  
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        Vários estudos correlacionaram a presença dos polimorfismos com a alteração na 

dose de varfarina em grupos selecionados de pacientes.  

        Nosso grupo acompanhou a anticoagulação de 206 pacientes durante o período de 

360 dias e diferenças significativas na dosagem de varfarina foram observadas quando 

os grupos foram estratificados por genótipo e por tempo de acompanhamento, 7-10, 30, 

60, 180 e 360 dias. Além disso, observou-se que a variabilidade das dosagens de 

varfarina, realizadas pelos médicos durante as consultas, foram diferentes para os 

grupos de pacientes a curto e a longo prazo 
26

. Furuya e colaboradores estudaram 94 

pacientes ingleses em manutenção da anticoagulação com varfarina. A dose semanal do 

anticoagulante foi menor para os pacientes heterozigotos para a variante CYP2C9*2 (P 

valor=0,02) e nove dos dez pacientes com doses menores que 15 mg/semana eram 

heterozigotos para CYP2C9*2 
38

. Ozer e colaboradores avaliaram a anticoagulação de 

70 pacientes da Turquia e puderam observaram que, pacientes com genótipo selvagem 

(*1/*1) para CYP2C9 necessitavam de doses diárias maiores (4,74±2,49) que os 

pacientes heterozigotos para a variante CYP2C9*2 (*1/*2) (3,71±1,76) e os pacientes 

heterozigotos para CYP2C9*3 (*1/*3) e os homozigotos compostos (*2/*3) 

necessitavam de doses menores (3,32±1,92, P valor=0,017) 
39

. 

        Baseado nos resultados disponíveis na literatura sobre a relação entre a dose do 

medicamento e as informações genéticas dos pacientes, o FDA (Food and Drug 

Administration) adicionou em 2007 informações sobre os efeitos farmacogenéticos do 

produto na bula, especialmente em relação aos polimorfismos CYP2C9*2, CYP2C9*3 e 

VKORC1 1639 G>A. Estas informações de dose de acordo com os genótipos podem ser 

utilizadas pelo corpo clínico no momento de decisão da dose 
40

. Porém, Finkelman e 

seus colaboradores mostraram que a predição de dose de varfarina foi significantemente 

melhor com o algoritmo farmacogenético (52%) em relação ao método empírico (37%), 
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o algoritmo clínico (39%) e a tabela disponível na bula da varfarina pelo FDA (43%) (P 

<0,001). Concluindo, a tabela genética para predição de dose de varfarina é melhor que 

o método empírico, porém, o algoritmo farmacogenético é melhor que todos os outros 

métodos 
41

. 

        Desde então, algoritmos farmacogenéticos tem sido propostos na literatura, com a 

intenção de melhorar a terapia com varfarina, atingindo mais rapidamente o alvo 

terapêutico e obtendo vantagens por conter informações clínicas, uso de medicação e 

informações genéticas 
42

.  

        Quanto à construção de algoritmos estimadores de dose de varfarina, Botton e 

colaboradores desenvolveram um algoritmo estimador de dose incluindo dados 

genéticos, clínicos e farmacológicos, explicando assim 63,3% da variação de dose do 

anticoagulante 
43

. Também, Perini e colaboradores construíram um algoritmo que 

respondeu 51% da variação da dose semanal de varfarina para 390 pacientes brasileiros 

44
. Verde e colaboradores desenvolveram um método de algoritmo para um grupo de 

193 pacientes espanhóis. Ainda, houve evidências baseadas no algoritmo desenvolvido 

com os dados de variantes nos genes CYP2C9 e VKORC1, de que pacientes portadores 

do genótipo homozigotos para CYP2C9*2 necessitaram das menores doses, os 

heterozigotos de doses intermediárias, enquanto os de genótipo selvagem, de doses 

maiores 
45

.  

        Além disso, o algoritmo disponível internacionalmente na internet e por enquanto 

o mais utilizado é o IWPC (International Warfarin Pharmacogenetics Consortium- 

Consorcio internacional da farmacogenética da varfarina). Este algoritmo foi 

desenvolvido em 2009, incluiu 4043 pacientes e foi validado utilizando dados de 1009 

pacientes de 9 países diferentes, 4 continentes diferentes, incluindo as variáveis 
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genéticas VKORC1 (c.G1639A), CYP2C9*2 e CYP2C9*3. E variáveis clínicas como 

idade, IMC, entre outras 
46

. 

       No entanto, ainda não se sabe se a terapia com varfarina guiada pelo genótipo 

melhora a farmacoterapia e se realmente esta prática é custo-efetiva. No entanto, alguns 

estudos têm mostrado que o uso de algoritmos tem diminuído o tempo para atingir a 

faixa terapêutica e melhorado a qualidade de vida dos pacientes 
35, 47-50

. 

        Jeffrey e colaboradores observaram, em 206 pacientes, que o uso de algoritmo 

estimador de dose apresenta melhor desempenho para atingir a dose estável do 

anticoagulante, resultando em menor manejo da dose 
35

. McMillin e colaboradores 

compararam a eficiência da anticoagulação com dose de varfarina baseada no genótipo 

versus a anticoagulação padrão. Eles observaram redução na incidência de eventos 

adversos em 229 pacientes 
49

. Anderson e colaboradores propuseram um teste clínico 

randomizado comparando um algoritmo farmacogenético com a prática clínica em 504 

pacientes, com acompanhamento de 3 meses. O grupo usando o algoritmo foi superior 

aos controles (percentagem do RNI fora do alvo 31% versus 42% no 1º mês, 30% 

versus 42% em 3 meses, todos com P<0,001), sugerindo sua aplicação clínica 
51

. 

        Pirmohamed e seus colaboradores, acompanharam por 12 semanas pacientes 

recrutados no Reino Unido e na Suécia. Eles identificaram que a porcentagem média do 

TTR foi maior no grupo guiado pelo genótipo (67,4%) comparado com o grupo controle 

(60,3%, P< 0,001). Utilizando uma versão modificada do algoritmo IWPC 
52

. 

        Verhoef e seus colaboradores estudaram pacientes que faziam uso de 

acenocumarol ou fenprocumona recrutados na Holanda e na Grécia. Eles identificaram 

que o grupo guiado pelo genótipo não melhorou o TTR durante as primeiras 12 semanas 

após o início da terapia (61,6 e 60,2%; P= 0,52). Porém, eles identificaram diferentes 

valores de TTR durante as primeiras 4 semanas após o início do tratamento no grupo 
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farmacogenético e no grupo controle (52,8% e 47,5%; P=0.02), utilizando um algoritmo 

desenvolvido pelo próprio grupo 
53

.  

        Por último, Kimmel e seus colaboradores, estudaram pacientes de 18 centros 

clínicos distintos nos EUA, concluindo que o grupo guiado pelo genótipo para decisão 

de dose de varfarina não melhorou o controle da anticoagulação durante as primeiras 4 

semanas de terapia comparado ao grupo controle (45,2% e 45,4; P=0,91), utilizando um 

algoritmo desenvolvido pelo próprio grupo 
54

. 

        No entanto, pela alta miscigenação encontrada no Brasil, é recomendado o 

desenvolvimento de um algoritmo farmacogenético para a população específica, no 

intuito de ser mais efetivo do que os algoritmos desenvolvidos para outras populações 

55
. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

        A varfarina apresenta uma faixa terapêutica estreita podendo ocorrer eventos 

adversos graves, como sangramentos ou eventos tromboembólicos. Deste modo, são 

necessários estudos que investiguem de forma mais específica a escolha de dose de 

varfarina, podendo assim, diminuir os riscos deste tratamento. 

        A literatura mostra que os pacientes portadores do genótipo homozigoto mutado 

para as variáveis genéticas CYP2C9*2, CYP2C9*3 e VKORC1 (c.G1639A) possuem 

menor dose de varfarina que os pacientes portadores do genótipo selvagem. Dessa 

forma, alguns estudos desenvolveram algoritmos farmacogenéticos estimadores de dose 

de varfarina para tentar proporcionar um tratamento personalizado para o paciente. No 

entanto, esses algoritmos foram criados para sua população específica, o que não condiz 

com a população brasileira, que é altamente miscigenada, diferenciando-se da 

população europeia e americana. 

        Neste contexto, a contribuição deste estudo é o desenvolvimento de um algoritmo 

farmacogenético estimador de dose para varfarina em população específica. Nossos 

resultados poderão proporcionar um algoritmo farmacogenético para os pacientes 

brasileiros, podendo futuramente ser utilizado e possivelmente melhorar a terapia com 

varfarina, garantindo seus benefícios e superando assim, os seus riscos.  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Primário 

 

        Desenvolver um algoritmo farmacogenético estimador de dose para varfarina em 

uma população específica. 

 

3.2 Secundário 

 

        Comparar o algoritmo desenvolvido neste estudo com algoritmos disponíveis na 

literatura. 
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1 Casuística e desenho do estudo 

 

        Este é um estudo transversal que incluiu duas coortes de pacientes tratados com 

varfarina provenientes do Instituto do Coração (InCor), Hospital das Clínicas - 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). Os pacientes 

foram incluídos em dois períodos distintos (primeira e segunda coorte). Foram incluídos 

832 pacientes na primeira coorte no período de setembro de 2011 a março de 2012. Os 

pacientes provenientes da segunda coorte (n=133) foram recrutados de janeiro a 

fevereiro de 2014. 

O estudo foi composto por diversas fases, que estão descritas na Figura 3. A fase 

de derivação foi a fase de desenvolvimento do algoritmo incluindo 368 pacientes com 

dose estável de varfarina provenientes da primeira coorte, chamando assim de amostra 

de derivação. Na fase de replicação foram utilizados os dados dos pacientes com dose 

estável provenientes da segunda coorte. Ainda, foi realizada a fase de teste de 

desempenho para a finalização do algoritmo, realizando o teste de corte transversal em 

pacientes sem dose estável e uma análise prospectiva para testar a estabilidade da 

anticoagulação. 

 

 

 

 



16 
 

Fase de derivação 
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 Amostras de 
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estabilidade da 

anticoagulação 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Fases de desenvolvimento do algoritmo. Na fase de derivação foram incluídos 368 

pacientes com dose estável e na fase de replicação foram incluídos 133 pacientes com dose 

estável. E na fase de teste de desempenho do algoritmo final, foram realizadas mais duas 

análises. FONTE: Santos, 2015 

 

4.2 Comitê de ética em pesquisa 

 

        Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Institucional (nº 0804/10). Todos os 

pacientes incluídos foram informados sobre o estudo e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice A). 

 

4.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

        Foram incluídos pacientes em tratamento com varfarina, com idade igual ou 

superior a 18 anos e com no mínimo 1 ano de uso do medicamento. 

        Foram excluídos do estudo pacientes com insuficiência hepática e/ou renal crônica, 

que faziam uso de outros medicamentos anticoagulantes ou antiplaquetários, que 
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receberam quimioterapia no momento da inclusão no estudo, etilistas ou aqueles que 

não fazem parte do critério de inclusão.  

 

4.4 Aplicação de questionários 

 

        Foi aplicado um questionário no momento da inclusão do paciente no estudo 

(Apêndice B), em seu conteúdo foram registrados os dados como, peso, altura, gênero, 

se o paciente fuma, se ingere bebidas alcoólicas e suas respectivas quantidades, 

indicação para o tratamento com varfarina, se possui outras comorbidades, medicações, 

entre outras. 

 

4.5 Fases de derivação, replicação e teste de desempenho do algoritmo estimador 

de dose de varfarina 

 

        A dose de varfarina foi determinada pelo corpo clínico que não obtinha 

conhecimento sobre os genótipos nos genes CYP2C9 e VKORC1. O escore HAS-BLED 

foi utilizado para estimar o risco de sangramento na terapia com anticoagulação. O 

HAS-BLED é composto pelas variáveis: histórico de hipertensão não controlada (>160 

mmHg), doença renal (diálise;  transplantado; Creatinina >2,26 mg/dL ou >200 

µmol/L), doença hepática (cirrose ou bilirrubina >2x o valor normal ou AST/ALT >3x o 

valor normal), histórico de AVC, casos de sangramentos maiores ou predisposição a 

sangramentos, RNI não estável (TTR <60%), idade >65 anos, uso de medicação que 

predispõe sangramentos (agentes antiplaquetários, AINES- antiinflamatórios não 

esteroidais) e histórico de uso de álcool (≥8 bebidas por semana); podendo totalizar 9 

pontos, quanto maior a pontuação maior o risco de sangramento (Anexo A) 
56

. Este 
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escore é essencial na decisão de dose prescrita para o paciente. Para pacientes que não 

tinham risco aumentado de sangramento foi prescrito 5 mg/dia de varfarina (35 

mg/semana), enquanto que, para pacientes que obtinham um risco aumentado de 

sangramento foi prescrito 2,5 mg/dia de varfarina (17,5 mg/semana), realizando após se 

necessário o ajuste de dose. 

        A derivação do algoritmo foi feita utilizando dados dos pacientes provenientes da 

primeira coorte, que, no momento da inclusão, apresentaram dose estável de varfarina 

(n=368). Foi considerado como dose estável, quando o paciente apresentava os três 

últimos valores de RNI consecutivos dentro da faixa terapêutica entre 1,8 e 3,2. 

        O modelo de dose predita foi derivado da seguinte forma: primeiro, foi realizada 

uma análise para o modelo de regressão múltipla linear para selecionar as variáveis a 

serem incluídas no algoritmo. Uma seleção inicial foi baseada no algoritmo já existente 

chamado IWPC. O modelo foi selecionado de acordo com o coeficiente de 

determinação R
2
 e o quanto cada covariável foi significativa para o modelo. Após, 

foram realizadas séries de permutações para definir o melhor e mais estável esquema 

para cada variável. Este foi desenvolvido dividindo a amostra em dois subgrupos 

aleatórios (276 e 92 indivíduos) e, em cada subgrupo, foram ajustadas as covariáveis 

pré-selecionadas pelo modelo de regressão múltipla linear. Os efeitos das covariáveis de 

interesse na manutenção de dose de varfarina, assim como, a qualidade do ajuste do 

modelo pelo R
2
, foram salvos para os dois modelos gerados (isto é, usando 276 e 92 

indivíduos). A fim de verificar a estabilidade dos efeitos e ajustes, este processo foi 

repetido 10.000 vezes. Finalmente, o efeito médio de cada variável nas 10.000 

permutações foi obtido e estes valores foram propostos no algoritmo final.  
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        As amostras provenientes da segunda coorte em dose estável (n=133) foram 

chamadas de amostras de replicação. Estas foram utilizadas para a replicação do 

algoritmo derivado. 

        Na fase de teste de desempenho, foi formado um grupo de amostras de pacientes 

que não obtinham dose estável no período de inclusão da primeira coorte (n=464). Além 

disso, foi realizado um seguimento com pacientes em dose estável provenientes da 

primeira coorte (n=368). Eles foram acompanhados por um ano (n=318), estes 

indivíduos tiveram o TTR calculado e os pacientes foram divididos em dois grupos de 

acordo com a média do TTR (<0,73 ou ≥0,73) ou com a presença de todos os valores de 

RNIs dentro da faixa terapêutica durante o período de acompanhamento de um ano. Esta 

análise foi utilizada como representante da estabilidade da anticoagulação. 

 

4.6 Coleta de amostras biológicas 

 

        Foram coletadas amostras de sangue venoso em tubos contendo citrato de sódio 

3,2% para a realização do exame TP e 2 mL em tubos de K3EDTA para extração de 

DNA (Deoxyribonucleic acid- Ácido desoxirribonucleico) para análise genotípica. 

 

4.7 Mensurações dos eventos 

 

        A terapia com varfarina foi avaliada pelo exame TP pelo método coagulométrico 

automatizado. O seguimento do RNI para o ajuste de dose foi decidido de acordo com o 

corpo clínico baseado em recomendações de diretrizes. 

        Após o resultado do RNI atual, os valores de RNIs antigos são visualizados e 

checados no prontuário médico eletrônico. O TTR foi calculado utilizando o método de 
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Rosendaal, no qual, utiliza a interpolação linear dos dados que atribui o valor de RNI a 

cada dia entre os sucessivos valores demonstrados.  

        Sangramentos maiores foram definidos principalmente como sangramentos fatais 

ou ameaçadores a vida, hemopericárdio com tamponamento cardíaco, sangramento 

intracranial, hipotensão severa ou choque hipovolêmico devido a sangramento e causas 

que necessitam de intervenção cirúrgica, com um declínio de ≥5,0 g/dL de hemoglobina 

depois do ajuste com transfusão de hemácias. Sangramentos menores são classificados 

como qualquer sangramento que requer intervenção médica, porém não faz parte do 

critério de sangramentos maiores. 

 

4.8 Extração, avaliação do DNA genômico e genotipagem 

 

        O DNA genômico foi extraído a partir dos leucócitos do sangue periférico, através 

do método de precipitação salina, segundo o protocolo descrito. 

        Oito mL de sangue foram transferidos para um tubo de 50 mL, foi adicionado 

tampão A (1mM NH
4
HCO

3
, 144mM NH

4
Cl), completando-se o volume final para 30 

mL. A mistura foi agitada em vórtex por 20 segundos e armazenada a 4°C por 10 

minutos. Em seguida, o material foi centrifugado a 4°C por 10 minutos a 3.000 RPM 

(rotações por minuto). O sobrenadante foi descartado e o pellet foi submetido ao mesmo 

procedimento descrito acima. O sedimento leucocitário foi finalmente ressuspenso em 3 

mL de tampão B (10 mM Tris-HCl pH 8, 400 mM NaCl, 2 mM Na
2
EDTA pH 8), 200 

μL de SDS 10%, 500 μL de tampão C (50 μL de SDS 10%, 2μL de Na
2
EDTA 0,5 M pH 

8, 488 mL de água destilada) com proteinase K (2 μL de proteinase K 20 mg/mL diluída 

em 5 mL de tampão C) e mantido a 37°C por aproximadamente 12-18 horas. Após esse 

processo, adicionou-se 1 mL de solução D (6 M NaCl), a mistura foi agitada 
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vigorosamente em vórtex por 1 minuto e, em seguida, centrifugada a 4°C por 20 

minutos a 3.000 RPM. O sobrenadante foi transferido para um tubo de 15 mL e a ele 

foram adicionados 10 mL de etanol absoluto gelado. Com uma leve agitação, já pôde 

ser notada a precipitação do DNA, que foi retirado cuidadosamente e transferido para 

um criotubo de 1,5 mL de capacidade contendo 1 mL de etanol 70% gelado. O criotubo 

foi então centrifugado a 4°C por 15 minutos a 13.500 rpm; o etanol foi descartado e o 

sedimento (DNA) foi mantido à temperatura ambiente até a evaporação do etanol 

remanescente. Em seguida, este pellet foi ressuspendido em 1 mL de TE (10 mM Tris-

HCl pH 8, 1 mM EDTA pH 8).  

        Após a completa ressuspensão do pellet, diluíram-se 20 μL do material em 980 μL 

de TE (10 mM Tris-HCl pH 8, 1, mM EDTA pH 8) e a determinação da concentração 

do DNA foi realizada em espectrofotômetro no comprimento de onda de 260 nm. A 

concentração final foi corrigida para 100 ng/μL, no tubo de estoque, e para 10 ng/μL, no 

tubo de uso. 

 

4.8.1 Genotipagem e fenótipos metabólicos preditos de acordo com os 

polimorfismos nos genes CYP2C9 e VKORC1 

 

        A genotipagens dos polimorfismos CYP2C9*2 (c.430C > T,), CYP2C9*3 (c.1075A 

> C, rs1057910) e VKORC1 3673 (g.1639G > A, rs9923231) foram realizadas por 

reação em cadeia da polimerase (PCR- Polymerase Chain Reaction) seguida por 

digestão com enzimas de restrição. A Tabela 1 apresenta os genes, a troca do 

nucleotídeo, a posição do aminoácido e o éxon dos polimorfismos. O controle de 

qualidade foi realizado repetindo 6% das amostras e foram identificados os mesmos 

resultados. 
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Tabela 1- Gene, troca do nucleotídeo, posição do aminoácido e éxon. 

Gene Troca do nucleotídeo Posição do aminoácido Éxon 

CYP2C9*2 c.C455T p.Arg144Cys  3 

CYP2C9*3 c.A1100C p.Ileu359Leu  7 

VKORC1 3673 c.G1639A Região promotora - 

 

4.8.1.1 Desenho e seleção dos primers 

 

        Os primers (ou iniciadores) para os polimorfismos genotipados pela metodologia 

de restrição enzimática (CYP2C9*2: rs1799853; CYP2C9*3: rs1057910; VKORC1: 

rs9923231) foram desenhados utilizando o programa disponível na internet Primer 3 

(http://frodo.wi.mit.edu/primer3/).  

 

4.8.1.2 Gradiente de temperatura dos primers 

 

        Primeiramente, os primers liofilizados foram ressuspendidos em 500μL de TE (10 

mM Tris-HCl pH 8, 1, mM EDTA pH 8), homogeneizados e mantidos em repouso por 

24 horas; após, foi retirada uma alíquota para uso com concentração final de 5 pmol/µL 

de primer. Depois, foi realizada uma reação de PCR gradiente, a qual permitiu 

determinar a melhor temperatura de anelamento para cada par de primer trabalhado. A 

reação foi constituída de 0,4 μL de DNA genômico (20 ng), 2 μL de tampão (2mM 

MgCl
2
, 200mM dNTPs), 0,4 μL de cada primer (200 nM), 0,5 U de BioTaq Polimerase 

DNA (Bio-Química, Brasil) e água Mili-Q autoclavada completando o volume final para 

10 μL. Foi realizada uma PCR gradiente com 35 ciclos nas seguintes condições: 

http://frodo.wi.mit.edu/primer3/
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desnaturação do DNA molde em 94°C por 120 s no primeiro ciclo, desnaturação em 

94°c por 30 s, anelamento de 45ºC a 65ºC (em uma escala de 12 temperaturas) por 30 s, 

extensão de 72°C por 120 s. Foram realizadas 12 reações, uma para cada temperatura de 

anelamento testada; a amplificação foi confirmada em gel de agarose a 2%. Conforme a 

qualidade das bandas de DNA no gel de agarose foi definida a temperatura de melhor 

anelamento dos primers. O Quadro 1 mostra a descrição dos primers desenhados e suas 

respectivas temperaturas. 

 

Quadro 1- Descrição dos primers R e F desenhados pelo software Primer 3 e suas 

respectivas temperaturas de anelamento 

Polimorfismos Primer F Primer R Temperatura 

de 

anelamento 

CYP2C9*2 CACTGGCTGAAAGAGCTAACAGAG GTGATATGGAGTAGGGTCACCCAC 60,5°C 

CYP2C9*3 AGGAAGAGATTGAACGTGTGA TTGGCCTTCTCCCCACCAGCCTGCCCCATGCA 53,4°C 

VKORC1 CTCAAGTGATCCACCCACCT GAGAGTTCCCAGAAGGGTAGGT 59,6°C 

 

4.8.2 Restrição enzimática 

 

        A metodologia de restrição enzimática consiste em utilizar uma enzima de 

restrição que corta o DNA em locais específicos gerando um conjunto reprodutível de 

fragmentos de DNA. Para esta metodologia, primeiramente, foi realizada uma PCR 

convencional (2 μL de DNA genômico à 20ng/μL + 8 μL da mix: 2 μL de tampão de 

reação (MgCl2 2 mM, dNTPs 200mM), 0,4 μL de cada primer (200 nM), 0,5 U de 

BioTaq Polimerase DNA (Bio-Química, Brasil) com a temperatura já estabelecida para 

o par de primer trabalhado. Com o produto da PCR (10µL) confirmado em gel de 
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agarose 1%, adicionou-se 5µL de tampão, enzima e volume suficiente de água MILI-Q 

autoclavada para completar a reação e é encubada em estufa a 37°C, ON (overnight- 

noite inteira). As enzimas de restrição utilizadas para cada polimorfismo, assim como os 

seus respectivos tampões, e suas concentrações estão descritos no Quadro 2. No Quadro 

3 está descrito as condições da corrida de eletroforese.  

        Após o período de incubação o produto da reação foi discriminado entre os três 

genótipos, selvagem, heterozigoto e homozigoto, em um gel de agarose a 2% para 

CYP2C9*2, 4% para CYP2C9*3 e 4% para VKORC1 3673. As Figuras 4, 5 e 6 

apresentam o esquema didático da discriminação genotípica para os polimorfismos. 

 

Quadro 2- Descrição das enzimas de restrição enzimática e seus respectivos tampões 

para cada polimorfismo 

Polimorfismos Enzima de 

restrição 

Tampão da 

enzima  

Concentração 

da enzima 

Concentração 

do tampão 

CYP2C9*2 Sau 96 I Tampão 4 4% 40% 

CYP2C9*3 STY I Tampão 3 4% 40% 

VKORC1 (c.G1639A) MSP I Tampão 4 4% 40% 

 

Quadro 3- Condições da corrida de eletroforese 

Polimorfismos Gel de agarose Voltagem (V) Tempo 

(minutos) 

CYP2C9*2 2% 80  120 

CYP2C9*3 4% 80 120 

VKORC1 (c.G1639A) 4% 80 120 
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Figura 4- Representação didática da discriminação genotípica para o polimorfismo 

CYP2C9*2 pós-restrição enzimática. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Representação didática da discriminação genotípica para o polimorfismo 

CYP2C9*3 pós-restrição enzimática. 

 

 

  

 

 

Figura 6- Representação didática da discriminação genotípica para o polimorfismo 

VKORC1 (c.G1639A) pós-restrição enzimática. 

 

        Os pacientes foram divididos em fenótipos metabólicos preditos distintos: 

metabolizadores normais (EM: extensive metabolizer: genótipo selvagem para os 

polimorfismos da CYP2C9 - *1/*1), metabolizadores intermediários (IM: intermediate 

metabolizer: genótipo heterozigoto para os polimorfismos diminuidores da função da 

CYP2C9 - *1/*2 ou *1/*3) e metabolizadores lentos (PM: poor metabolizer: 

Selvagem            Heterozigoto            Homozigoto  

                             289 ______              289 _____ 

226_____             226 ______ 

  

63 ______             63 ______ 

Selvagem            Heterozigoto            Homozigoto  

137____             137_____               

                           104_____                   104_____ 

  

                             26 _____                   26 _____ 

Selvagem            Heterozigoto            Homozigoto 

253 _____            253 _____ 

179 _____            179 _____ 

119 _____            119 _____                119 _____ 

 74  _____              74 _____ 
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homozigoto mutado ou genótipos heterozigotos compostos para os polimorfismos 

diminuidores da função da CYP2C9 - *2/*2 ou *3/*3 ou*2/*3).   

 

4.9 Análise estatística 

 

        As variáveis categóricas estão presentes como frequência, enquanto as variáveis 

contínuas estão presentes como média ± desvio padrão ou erro padrão da média. O teste 

Qui-quadrado de Pearson foi realizado para a análise comparativa das variáveis 

categóricas (como os eventos adversos, e o cálculo de equilíbrio de Hardy-Weinberg) de 

acordo com o polimorfismo. O teste t de Student foi utilizado para comparar a diferença 

entre a dose predita (DP), a dose observada (DO) e a „diferença na dose semanal‟ entre 

a DP e a DO; para comparar a dose de varfarina, e o TTR de acordo com os fenótipos 

metabólicos preditos devido aos polimorfismos da CYP2C9. O teste ANOVA (análise 

de variância) foi utilizado para a análise da dose de varfarina e o TTR de acordo com os 

genótipos da VKORC1. O teste Tukey’s post hoc foi realizado para identificar diferentes 

grupos. A média de dose de varfarina foi ajustada pela idade, gênero, índice de massa 

corporal (IMC) e raça/cor autodeclarada pelo modelo de regressão múltipla linear. O 

modelo de regressão logística múltipla foi utilizado para identificar as variáveis 

associadas com sangramentos maiores e menores. A correlação de Pearson foi realizada 

para avaliar a correlação entre a DO e a DP. No modelo de regressão linear múltipla, as 

seguintes variáveis foram incluídas: idade (anos), gênero, peso (kg), altura (cm), 

raça/cor autodeclarada, uso de amiodarona, uso de indutores enzimáticos, genótipos 

VKORC1 e fenótipos metabólicos preditos devido aos polimorfismos CYP2C9 (EM, IM, 

PM). O nível de significância considerado foi de P ≤ 0,05. Todas as análises estatísticas 
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foram realizadas utilizando o software SPSS (v. 16,0) e o programa estatístico 

computacional R (r-project.org/). 
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RESULTADOS 

 

 

5.1 Características clínicas e demográficas dos pacientes 

 

        A Tabela 2 mostra a comparação entre as características clínicas e demográficas 

dos pacientes provenientes da primeira (n=832) e da segunda coorte (n=133). Dos 

pacientes provenientes da primeira coorte (média de idade 63 ± 14 anos), 417 (50,1%) 

eram do sexo feminino e predominantemente brancos (68,7%), possuindo somente 

20,6% de pardos e 8,1% de negros. As principais indicações para o tratamento com 

varfarina foram para fibrilação atrial, acidente vascular cerebral prévio, trombose ou 

embolia e presença de prótese valvar do coração, excluindo pacientes com válvula 

mecânica, por requererem tratamento com anticoagulação cronicamente, obtendo assim, 

uma faixa terapêutica prescrita diferente. Não houve diferença significativa nos 

resultados das características clínicas e demográficas entre as coortes, somente a raça 

foi encontrada uma maior frequência de brancos na primeira coorte (68,7%) do que na 

segunda coorte (56,4%) e também foi encontrado um número maior de negros na 

segunda coorte (17,3%) (para ambos, P valor= 0,01). 

 

5.2 Frequências do polimorfismo no gene VKORC1 e dos fenótipos metabólicos 

preditos da CYP2C9 

 

        A Tabela 2 resume a frequência dos genótipos e dos fenótipos metabólicos preditos 

dos pacientes provenientes da primeira e da segunda coorte. A frequência do alelo 

variante A e do genótipo homozigoto mutado para o VKORC1 g.1639G>A foi de 32,5% 
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e 12,3%, respectivamente e as frequências dos genótipos entre a primeira e segunda 

coorte não foi diferente estatisticamente (P valor =0,06). A frequência do alelo variante 

da CYP2C9*2 e CYP2C9*3 foram de 10,8% e 4,6%, respectivamente. As frequências 

dos fenótipos metabólicos preditos foram: 73,4% para EM, 22,5% para IM e 4,1% para 

PM na primeira coorte.  As frequências dos genótipos entre a primeira e segunda coorte 

para a CYP2C9*2 e CYP29*3 não foi diferente estatisticamente (P valor =0,68). A 

distribuição dos genótipos para os polimorfismos VKORC1 g.1639 G > A e CYP2C9 

não estavam de acordo com o equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE), provavelmente por 

causa da significância da estrutura genética deste lócus na população brasileira, que já 

foi reportado previamente pelo estudo sobre a diferente distribuição da população 

brasileira de acordo com a etnia autodeclarada e a ancestralidade genética 
32

. 

  

Tabela 2- Características demográficas, clínicas e genéticas dos pacientes incluídos no 

estudo da primeira e segunda coorte.  

Variáveis Primeira coorte 

n=832 (100%) 

Segunda coorte 

n=133 (100%) 

P valor 

 

Gênero, feminino (%) 

Idade (anos) 

50,1 

63 ± 14 

43,6 

63 ± 17 

0,20 

0,67 

Índice de massa corporal (Kg/m2) 27 ± 5 26 ± 4 0,80 

Raça/Cor (%)    

Branco 68,7 56,4 

0,01 

Pardo 20,6 23,3 

Negro 8,1 17,3 

Outros* 2,6 3,0 

Fumante (%) 5,7 3,0 

Indicação do tratamento (%)    

Fibrilação atrial 59,3 63,2 

0,39 

Acidente cerebrovascular 12,8 9,0 

Trombose ou embolia 6,3 6,0 

Prótese valvar do coração 13,5 15,8 

Outros 8,1 6,0 

VKORC1 1639 G>A (%)    

                        GG 47,2 38,4 

0,06                         GA 40,5 54,1 

                        AA 12,3 7,5 
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Fenótipos metabólicos preditos** (%)    

                   EM (*1/*1) 73,4 75,2 

0,68              IM (*1/*2 ou *1/*3) 22,5 21,8 

       PM (*2/*2, *3/*3 ou *2/*3) 4,1 3,0 
*Outros significam Ameríndios e Asiáticos. **CYP2C9*2, c.430C>T (rs1799853), CYP2C9*3, 

c.1075A>C (rs1057910). EM: metabolizador normal; IM: metabolizador intermediário; PM: 

metabolizador lento. 

 

5.3 Média da dose de varfarina, eventos adversos e frequências dos pacientes 

dentro da faixa terapêutica de acordo com os polimorfismos nos genes CYP2C9 e 

na VKORC1 

 

        No grupo proveniente da primeira coorte (n=832), foi observado que a média da 

dose de varfarina foi significantemente menor em pacientes que possuem o fenótipo 

metabólico predito IM+PM (25,8 ± 0,8 mg/semana) comparada aos pacientes que 

possuem o fenótipo metabólico predito EM (29,7 ± 0,5 mg/semana) (P< 0,001). Para o 

polimorfismo no VKORC1, pacientes que possuem o genótipo GG apresentaram uma 

maior média de dose de varfarina (32,3 ± 0,6 mg/semana) comparados aos pacientes 

que possuem o genótipo AA (21,5 ± 1,2 mg/semana). Todos os pacientes utilizavam 

varfarina por pelo menos um ano antes da inclusão no estudo e a média do tempo de 

anticoagulação dos pacientes incluídos no estudo foi de 6,1 ± 5,2 anos. 

        Destes pacientes, foram selecionados os que possuíam dose estável de varfarina 

formando o grupo de amostras de derivação (n= 368, 44,2%). A Figura 7 mostra que a 

dose de varfarina foi significantemente diferente de acordo com o polimorfismo 

apresentado nos pacientes provenientes da amostra de derivação (n=368), mesmo depois 

de ajustada pelas covariáveis (idade, gênero, raça/cor auto declarada e IMC). Entre os 

fenótipos metabólicos EM e IM+PM obteve diferença significativa, mostrando que o 

fenótipo metabólico EM possui uma média de dose maior que os fenótipos metabólicos 
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IM+PM (29,6 versus 26,4, P valor=0,02). Para o gene VKORC1 o genótipo selvagem 

(GG), estatisticamente, obteve uma dose maior que os genótipos GA e AA (P<0.001). 

Porém, não houve diferença estatística entre os genótipos GA e AA. Demonstrando que 

aqueles que possuem o genótipo GG necessitam de uma maior de dose do que aqueles 

que possuem os genótipos GA e AA. 

 

 

Figura 7- Dose de varfarina em pacientes com dose estável de acordo com os polimorfismos 

CYP2C9 e VKORC1 provenientes da primeira corte (n= 368). Polimorfismos CYP2C9*2 

c.C445T (rs1799853), CYP2C9*3 c.A1100C (rs1057910), e VKORC1 c.G1639A (rs9923231). 

EM, n= 269; IM+PM, n= 99. Os dados estão expressos como média ± desvio padrão. Valores 

para os genótipos VKORC1 (GG, n= 174; GA, n= 151; AA, n= 43) com diferentes letras 

sobrescritas são significantemente diferentes (teste Tukey's post hoc). Os dados foram ajustados 

para idade, gênero, índice de massa corporal, e raça. Dose estável de varfarina significa os três 

valores consecutivos de RNI entre 1,8 e 3,2 (incluindo o último teste).  

 

        Além disso, foi observado que os valores de TTR e a frequência dos pacientes em 

dose estável no grupo total (832) não foram diferentes entre os pacientes que possuem o 

fenótipo metabólico predito EM (61,4% ± 24,5% e 44,8%, respectivamente) e os 

pacientes que possuem o fenótipo metabólico predito IM+PM (62,0 ± 23,7% e 44%, 

respectivamente) (P valor= 0,78 e P valor= 0,84, respectivamente). Também para os 
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genótipos do VKORC1, o TTR e a frequência dos pacientes dentro da faixa terapêutica 

não apresentaram diferenças significativas. 

        Em relação aos eventos adversos, a frequência da história prévia de sangramentos 

maiores não foi diferente de acordo com os genótipos. No entanto, a frequência da 

história prévia dos sangramentos menores foi maior nos pacientes que possuem o 

fenótipo metabólico predito IM+PM (55,7%) comparado aos pacientes EM (45,0%; 

p=0,007). Na análise de regressão logística multivariada, o IM + PM foi associado com 

sangramentos menores (OR: 1,49, 95% IC: 1,07-2,08; P valor=0,02), em um modelo 

incluindo as covariáveis idade, gênero, raça/cor auto declarada, IMC, uso de 

amiodarona, uso de indutores enzimáticos, e os genótipos da VKORC1. Foi observada 

ainda, uma menor frequência de sangramentos menores em pacientes que possuem o 

genótipo GG para o polimorfismo no gene VKORC1 (GG: 43,5%, GA:52,2%, 

AA:50,0%; P valor= 0,06).  

 

5.4 Derivação do algoritmo farmacogenético estimador de dose para varfarina 

 

        A tabela 3 mostra o modelo final do algoritmo desenvolvido. O modelo foi 

desenvolvido com 368 pacientes em dose estável (amostra de derivação). A construção 

do modelo atingiu um R
2
 múltiplo de 40% incluindo nove variáveis. Estas variáveis são: 

idade, gênero, peso, altura, raça/cor autodeclarada, uso de amiodarona, uso de indutores 

enzimáticos, os genótipos do gene VKORC1 e os fenótipos metabólicos do 

polimorfismo no CYP2C9. Analisando o impacto das variáveis no algoritmo, as 

variáveis: idade, gênero feminino, o uso de amiodarona, a presença do alelo variante da 

VKORC1 e a presença dos fenótipos preditos metabólicos IM+PM, tendem a diminuir a 
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dose de varfarina. Enquanto que, as variáveis: uso de indutores enzimáticos, raça/cor 

autodeclarada, peso e altura tendem a aumentar a dose de varfarina. 

 

Tabela 3- Variáveis do algoritmo estimador de dose de varfarina em um modelo de 

regressão múltipla linear. 

Variáveis Coeficiente β 

(desvio padrão) 

95% IC 

Idade -0,16 (0,03) -0,16, -0,15 

Gênero -1,65 (0,80) -1,66, -1,63 

Peso 0,15 (0,02) 0,15, 0,15 

Altura 0,08 (0,06) 0,07, 0,08 

“Raça/cor” 0,36 (0,61) 0,34, 0,37 

Uso de amiodarona -7,34 (0,87) -7,35, -7,31 

Uso de indutores 

enzimáticos 

22,42 (6,41) 22,29, 22,55 

Genótipos VKORC1 -6,68 (0,53) -6,69, -6,67 

Polimorfismos CYP2C9  -2,52 (0,75) -2,53, -2,50 
Características das variáveis: idade (anos); gênero (1, se masculino, feminino 0); 

peso (Kg); altura (cm); “raça/cor” (autodeclarada como Branco, Pardo ou Negro – 1, 

2 e 3, respectivamente); uso de amiodarona (1, se o paciente faz uso, não faz uso 0); 

uso de indutores enzimáticos (1, se o paciente faz uso, não faz uso 0); genótipos da 

VKORC1 (GG, GA, ou AA - 0, 1 e 2, respectivamente); e os fenótipos preditos de 

acordo com o polimorfismo CYP2C9 (EM, IM, ou PM - 0, 1 e 2, respectivamente). 

Polimorfismos CYP2C9*2, c.430C>T (rs1799853), CYP2C9*3, c.1075A>C 

(rs1057910), e VKORC1 g.1639G>A (rs9923231). 

 

 

        No entanto, a inclusão das variáveis como uso de estatina, inibidores da bomba de 

prótons, indicação para tratamento e o uso de cigarro, não melhorou o desempenho do 

algoritmo, assim como, estas variáveis não demonstraram valores P significativos no 

modelo de regressão linear simples e múltipla. Os medicamentos carbamazepina e a 

fenitoína foram considerados como indutores enzimáticos da CYP na análise.  

        Além disso, também foi realizado um histograma de distribuição da R
2 

para a 

amostra de derivação (n=368) dividida em dois grupos (3/4= 276 e ¼= 92) (Figura 8). 

Este histograma (painel A) mostra que em uma frequência de 2500 randomizações, em 

outras palavras, repetições de análise, foi atingida uma média de coeficiente de 
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determinação de 35%. A fim de verificar sua reprodução, foi testado também em um 

grupo menor (painel B), não demonstrando diferença estatística entre os painéis e sim, 

demonstrando a estabilidade do algoritmo. Também, a Figura 9 mostra um histograma 

da distribuição da variação do R
2
.  

 

Figura 8- Histogramas da distribuição de R
2
 para os dois grupos de acordo com a análise de 10.000 

randomizações. Painel A: n=276, e Painel B: n=92. 

 

 

 

Figura 9- Histograma de distribuições de variação de R
2
 de acordo com a análise de 10,000 

randomizações. 
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        Ainda, foi realizada uma análise de correlação na amostra de derivação (n=368), 

ou seja, na fase de desenvolvimento do algoritmo. A Figura 10 mostra uma correlação 

moderada entre a DP e a DO (r
2
= 0,51, P< 0,001) na predição de dose do algoritmo 

desenvolvido, mostrando que o algoritmo apresenta uma predição de dose parecida com 

aquela observada nos pacientes que possuem dose estável.  

        A Figura 11 mostra uma forte correlação entre a DP pelo algoritmo desenvolvido e 

a DP pelo algoritmo IWPC (r
2
= 0,87, P< 0,001) nos pacientes provenientes da primeira 

coorte com dose estável (n=368), sugerindo que o algoritmo desenvolvido neste 

trabalho prediz uma dose de varfarina aproximada com a DP pelo algoritmo IWPC, que 

no momento, é o mais utilizado na prática clínica internacionalmente. 

 

 

Figura 10- Correlação entre a DP e a DO pelo algoritmo desenvolvido na amostra de derivação. 

(n=368, r
2
=0.51, P<0.001). Dose estável de varfarina significa os três valores consecutivos de 

RNI entre 1,8 e 3,2 (incluindo o último teste). 
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Figura 11- Correlação entre a dose predita pelo algoritmo IWPC e a dose predita pelo algoritmo 

desenvolvido na amostra de derivação. (n= 368, r
2
=0,87, P<0,001). Dose estável significa os 

últimos três valores de RNI entre 1,8 e 3,2 (incluindo a mensuração mais atual). 

5.5 Fase de replicação do algoritmo farmacogenético estimador de dose de 

varfarina 

 

        A Figura 12 mostra a correlação entre a DP e a DO na amostra de replicação 

(n=133). Quando comparada à correlação entre a DP e a DO no algoritmo desenvolvido 

e a mesma correlação nos algoritmos IWPC, e nos outros dois algoritmos desenvolvidos 

no Brasil: Botton‟s e Perini´s. Observa-se uma menor dispersão nos dados da correlação 

no algoritmo desenvolvido neste trabalho, mostrando assim, uma maior correlação do 

algoritmo desenvolvido (0,61) comparado com os algoritmos IWPC, Botton‟s e Perini‟s 

(0,51, 0,32 e 0,49, respectivamente).  

 

5.6 Fase de teste de desempenho do algoritmo 
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        A Figura 13 mostra a “diferença na dose semanal” entre a DO e a DP pelo 

algoritmo desenvolvido neste estudo e pelo algoritmo IWPC nos pacientes provenientes 

da primeira coorte. A “diferença na dose semanal” entre DO e a DP foi menor 

utilizando o algoritmo desenvolvido neste estudo comparado com o algoritmo IWPC 

(0,5 ± 0,6 mg/semana versus -3,5 ± 0,6; P< 0,001, respectivamente) na amostra de 

derivação. Este resultado mostra que o IWPC possui uma maior variação da dose 

semanal do que o algoritmo desenvolvido neste trabalho. Foi também observado um 

achado significante na „diferença na dose semanal‟ para os pacientes com RNI > 3,2 ou 

RNI < 1,8, visto que em ambos o IWPC possui uma maior variação, quando comparado 

com o algoritmo desenvolvido neste trabalho (Figura 13).  

        Apesar de o IWPC possuir uma maior variação na dose semanal, o algoritmo 

desenvolvido neste trabalho demonstra uma tendência de aumento na variação da dose 

semanal, enquanto que o algoritmo IWPC demonstra uma tendência de diminuição na 

variação da dose semanal.  
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Figura 12- Correlação entre a DP e a DO (n=133) na amostra de replicação. (A) Dose predita (DP) pelo algoritmo desenvolvido (r
2

= 0,61, P< 

0,001), (B) DP pelo algoritmo IWPC (r
2

=0,51, P< 0,001) (C) DP pelo algoritmo de Botton‟s (r
2

= 0,32, P< 0,001), e (D) DP pelo algoritmo de 

Perini‟s (r
2

= 0,49, P< 0,001). 
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Figura 13- “Diferença na dose semanal” entre a DO e a DP em pacientes provenientes da primeira 

coorte. Grupo 1: DP pelo algoritmo desenvolvido. Grupo 2: DP pelo algoritmo IWPC.  

Painel A: pacientes com dose estável. 

Painel B: pacientes com RNI> 3.2. 

Painel C: pacientes com RNI< 1.8. 

“Diferença na dose semanal” foi calculada subtraindo a DP pela OD. 

 

 

        Levando em consideração que foi observada uma diminuição na dispersão dos 

dados da DO versus DP pelo algoritmo desenvolvido comparado com a dispersão dos 

dados da DO versus a DP pelo algoritmo IWPC (Figura 9), foi testada a estabilidade da 

terapia com anticoagulação calculando a “diferença na dose semanal” em uma análise 

prospectiva. Pacientes em dose estável foram acompanhados por um ano (n=318) e 

divididos em dois grupos de acordo com o valor médio de TTR (<0,73 ou ≥0,73) ou 

com a presença de todos os valores de RNI dentro da faixa terapêutica. 
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Interessantemente, a Tabela 4 nos mostra que a “diferença na dose semanal” entre a DO 

e a DP pelo algoritmo desenvolvido neste estudo foi menor que a “diferença na dose 

semanal” entre a DO e a DP pelo algoritmo IWPC, especialmente em pacientes com 

TTR ≥0,73 e em pacientes com a presença de todos os valores de RNI dentro da faixa 

terapêutica (P< 0,001) (Tabela 4). 

 

Tabela 4- “Diferença na dose semanal” entre a DO e a DP em uma análise prospectiva 

com pacientes em dose estável acompanhados por 1 ano (n=318)  

 Divisão de acordo com a 

média de TTR (n=318) 

Divisão de acordo com a 

presença de todos os 

valores de RNI dentro da 

faixa terapêutica  

 Grupo de 

pacientes 

com TTR < 

0,73 

Grupo de 

pacientes 

com TTR ≥ 

0,73 

NÃO 

(n= 278) 

SIM 

(n= 40) 

DO 29,7±1,1 27,2±0,9 28,6±0,8 27,0±2,1 

DO – DP pelo algoritmo 

desenvolvido 

2,1±1,0 -0,6±0,8 1,2±0,7 -2,2±1,5 

DO – DP pelo algoritmo 

IWPC  

-2,0±1,1 -4,4±0,8 -2,8±0,7 -5,7±1,8 

P valor <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
“Diferença na dose semanal” foi calculada subtraindo DP de DO. 

TTR: tempo dentro da faixa terapêutica; DO: dose observada; DP: dose predita. 

P valores calculados comparando as variações entre a DO e a DP.  

 

        Além disso, a Figura 14 mostra a correlação entre a DP pelo algoritmo IWPC e a 

DP pelo algoritmo desenvolvido nos pacientes sem dose estável (Painel A: RNI > 3,2 e 

Painel B: RNI < 1,8). Porém, os seus dados foram incluídos nos painéis quando os seus 

valores de RNI estavam fora da faixa terapêutica que foi emparelhada com a dose atual. 

As distribuições dos pacientes foram da seguinte forma: 368 pacientes com dose 

estável; 85 pacientes com RNI > 3,2; 88 pacientes com RNI < 1,8 e 291 pacientes com 

valores de RNI fora da faixa terapêutica nos últimos dois valores de RNI, ou um valor > 
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3,2 e outro < 1,8. A média da DP da varfarina pelo algoritmo desenvolvido foi menor 

que a DO nos pacientes com RNI > 3,2 (27,2 ± 0,8 e 30,6 ± 1,2 mg/semana; p= 0,01, 

respectivamente); enquanto que a média de DP da varfarina não foi diferente que a DO 

nos pacientes com RNI < 1,8 (27,9 ± 0,8 e 26,7 ± 0,8 mg/semana; p= 0,10, 

respectivamente).  

 

 

Figura 14- Correlação entre a DP pelo algoritmo (www.warfarindosing.org) e a DP pelo 

algoritmo desenvolvido em pacientes com RNI>3,2 e RNI<1.8. (RNI>3,2: Painel A, n=85, 

r
2
=0,89, P<0,001) (RNI<1.8: Painel B, n=88, r

2
=0,90, P<0,001). 

 

 

5.7 Frequências do polimorfismo no gene VKORC1 e dos fenótipos metabólicos 

preditos da CYP2C9 na população geral 

 

        Os resultados referentes à população geral estão descritos em outro trabalho 

publicado pelo nosso grupo. Mostrando que o polimorfismo no gene VKORC1 foi 

diferentemente distribuído de acordo com a etnia autodeclarada: Brancos (50,5%), 

Pardos (46,0%), Negros (39,3%), Tupiniquins (40,1%), e Guaranis (37,3%) (P<0,001). 
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A frequência dos fenótipos metabólitos preditos da CYP2C9 também foram 

significativamente diferentes de acordo com a etnia. A frequência do IM+PM foi maior 

nos Brancos (28,3%) do que nos Pardos (22,7%), Negros (20,5%), Tupiniquins 

(12,9%), e Guaranis (5,3%). Para as amostras com ancestralidade determinada, as que 

trazem o genótipo GG para o VKORC1 obtinham uma maior ancestralidade Africana e 

uma menor ancestralidade Europeia (0,14 ± 0,02 e 0,62 ± 0,02) que as amostras que 

trazem o genótipo AA para o VKORC1 (0,05 ± 0,01 e 0,73 ± 0,03) (P valor =0,009 e 

0,03, respectivamente). As amostras classificadas pelo IM+PM tiveram uma menor 

ancestralidade Africana (0,08 ± 0,01) que os EM (0,12 ± 0,01) (P= 0,02). Desta forma, 

os polimorfismos na CYP2C9 e na VKORC1 foram diferentemente distribuídos de 

acordo com a etnia autodeclarada ou de acordo com a ancestralidade genética na 

população geral brasileira e nos ameríndios 
57

.  

 O estudo do desenvolvimento do algoritmo está publicado e disponível no 

Apêndice C 
58

. Além disso, foi publicado outro artigo científico que avaliou o impacto 

do TTR na terapia com varfarina nos mesmos pacientes incluídos neste trabalho e 

concluiu que a idade influencia no valor de TTR, este trabalho está disponível no 

Apêndice D 
59

. 

 Posteriormente, será testada a aplicabilidade do algoritmo em um novo grupo de 

pacientes do Instituto do Coração (InCor), o protocolo deste estudo está publicado e 

disponível no Apêndice E 
60

. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

        Estudos sugerem que algoritmos que incluem a informação genética podem: 

estimar de forma mais efetiva a dose de varfarina e, consequentemente, o paciente 

poderá atingir o alvo terapêutico de forma mais rápida e segura em relação à prática 

clínica já utilizada 
46, 61, 62

. No entanto, o cenário real do custo benefício da aplicação do 

algoritmo farmacogenético não é totalmente entendido e estudos clínicos estão sendo 

desenvolvidos. O FDA recomenda a tabela de dose de acordo com o resultado dos 

genótipos, mas ainda não aprovou nenhum algoritmo que converta os dados clínicos e 

genotípicos em uma recomendação de dose 
63

. 

        No presente estudo, foi possível desenvolver e replicar o algoritmo desenvolvido 

em duas coortes de pacientes. Este algoritmo é composto por nove variáveis 

estimadoras de dose, alcançando um coeficiente de determinação (R
2
) de 40,0% e foi 

replicado em uma segunda coorte. 

 

6.1 Média da dose de varfarina e eventos adversos de acordo com os polimorfismos 

nos genes CYP2C9 e VKORC1 

 

        Os genótipos da CYP2C9 e VKORC1 foram associados com a dose estável de 

varfarina e com a frequência de sangramentos menores, o que condiz com a literatura 
26, 

39, 64, 65
.  

        Foi identificada uma média de dose menor em pacientes que possuem o fenótipo 

AA quando comparados com o genótipo GG para o polimorfismo VKORC1 (21,5 ± 1,2 

mg/semana; 32,2 ± 0,6 mg/semana, respectivamente). Isso também se repete em outros 
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trabalhos publicados 
64, 66, 67

. Santos e seus colaboradores demonstraram que o genótipo 

GG necessita de uma maior dose (37,1 ± 1,7) que o genótipo AA (25,4 ± 3,6) 
26

. 

        Em relação aos eventos adversos, neste estudo não foram identificados casos de 

sangramentos maiores. Em uma meta análise realizada com estudos randomizados 

controlados, incluindo 2639 participantes e com o objetivo de comparar os algoritmos 

farmacogenéticos e clínicos. Eles identificaram que as variáveis incluídas no algoritmo 

farmacogenético reduziram significativamente o risco de sangramentos maiores 
68

.  

        Outro estudo mostrou que em indivíduos que possuem os alelos variantes 

CYP2C9*2 e CYP2C9*3 há um aumento do risco de complicações por sangramentos 
69

. 

No entanto, muitos estudos prévios demonstram que o impacto dos fatores genéticos no 

risco excessivo de anticoagulação ou sangramentos, nos pacientes tratados com 

varfarina ocorre principalmente durante o período de início do tratamento 
70, 71

. A 

literatura mostra que a informação genética na decisão da terapia com varfarina diminui 

as hospitalizações por hemorragia e por tromboembolismo 
37, 72, 73

. 

         

 6.2 Derivação do algoritmo farmacogenético estimador de dose de varfarina 

 

        Os achados sugerem que o algoritmo desenvolvido é capaz de predizer a dose ideal 

de varfarina de acordo com as características clínicas, medicações e dados genéticos de 

cada paciente. Alguns estudos, os quais analisaram algoritmos farmacogenéticos, 

incluindo o algoritmo IWPC, mostraram valores de R
2
 similares ao algoritmo 

desenvolvido neste estudo (de 39 a 47%) 
46, 74

. Porém, altos valores de R
2
 foram 

observados em outros estudos (de 53% a 63%) 
34, 36, 43, 44, 61-64, 67, 75

. Baixos valores de R
2
 

estão usualmente associados a populações etnicamente miscigenadas e altos valores 

estão associados a populações homogêneas de ascendência europeia 
43, 76, 77

.  
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        A complexidade da miscigenação da população brasileira, pode ser sugerida como 

uma oportunidade de explorar a farmacogenômica dos indivíduos com ancestralidade 

heterogênea sob condições ambientais e socioeconômicas similares 
78

. Em relação à 

ancestralidade, estudos anteriores mostraram que a maioria dos brasileiros estão 

divididos entre as ancestralidades europeia e africana, e um número considerável de 

indivíduos também possui ancestralidade ameríndia; com a proporção da ancestralidade 

associada a cor/raça auto declarada e região geográfica 
57, 78-81

. 

        Ainda, no Brasil os estudos farmacogenéticos obtêm resultados diferentes quando 

comparados com os obtidos nos Estados Unidos, podendo ser explicado pela decorrente 

heterogeneidade genômica da população brasileira. Dessa forma, os algoritmos 

construídos especificamente para outras populações não necessariamente podem ser 

aplicados na população brasileira 
55, 82

. 

        Além disso, os indivíduos de ascendência africana têm diferentes padrões de 

herança de variação genética quando comparados com os europeus 
83

. Por este motivo, a 

literatura atualmente está estudando mais afundo os algoritmos farmacogenéticos para 

que possam melhorar a dose predita de uma maneira mais ampla e efetiva para todos. 

        Um estudo realizado no Sul do Brasil com pacientes de ancestralidade Europeia 

reportou um dos maiores valores de R
2
 da literatura (63,3%). Os autores utilizaram 

diversas variáveis incluindo os genótipos da CYP4F2, haplótipo do VKORC1 e 

medicações, as quais juntas possuem um potencial de adicionar 10,6% no modelo 
43

. 

Outro estudo brasileiro explicou 51% da dose de varfarina em pacientes com dose 

estável e ancestralidade miscigenada 
44

. Porém, testando esses algoritmos na população 

específica, o resultado não foi superior ao algoritmo desenvolvido neste trabalho. Isto 

ocorreu provavelmente, por utilizar uma população diferente e por ter outras variáveis 

incluídas no algoritmo. 
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        Além disso, estudos mostraram que os genótipos do gene CYP2C9 associados aos 

genótipos do gene VKORC1 contribuíram aproximadamente com 45 e 30% da 

variabilidade interindividual da dose de varfarina em populações africanas e europeias, 

respectivamente 
30, 70, 77, 84, 85

. Alguns estudos incluíram nos seus algoritmos outros 

polimorfismos nos genes CYP4F2, APOE, CALU, GGCX, FVII e observaram um 

pequeno aumento no desempenho do algoritmo 
43, 64, 67, 77

. Um estudo realizado em 

chineses mostrou que em um modelo de regressão o polimorfismo no gene CYP4F2 

contribuiu de forma menos efetiva na dose estável diária que os polimorfismos nos 

genes VKORC1 e CYP2C9 (4,8%, 31,7% e 20,6%, respectivamente). 

        Recomenda-se que os testes de VKORC1, CYP2C9*2 e CYP2C9*3 sejam 

considerados para todos que irão fazer uso de varfarina, incluindo os pediátricos, nas 

primeiras 2 semanas de tratamento ou após um evento hemorrágico. Acrescenta-se que 

os testes para CYP2C9 *5, *6, *8, *11 e CYP4F2 não são recomendados 
86

.  

        Em relação ao uso de medicação concomitante, neste estudo, a dose de varfarina 

foi significantemente associada à amiodarona, ao uso de drogas indutores enzimáticos e, 

por conta disso, estas variáveis foram incluídas neste algoritmo. Enquanto que a dose de 

varfarina não foi associada ao uso de estatina e de inibidores da bomba de prótons, não 

incluindo então, estes dados no algoritmo.  

        Alguns estudos adicionaram outras drogas como variáveis estimadoras, assim 

como estatina, amlodipina, beta-bloqueadores e diuréticos, atingindo uma melhora de 

5% na predição de dose de varfarina, porém o mesmo não foi necessário no algoritmo 

desenvolvido neste trabalho 
43, 44, 62

.  

 

6.3 Replicação do algoritmo farmacogenético estimador de dose de varfarina 
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        Neste presente estudo, além da derivação do algoritmo, foi possível realizar uma 

avaliação de replicação, utilizando as amostras de pacientes coletadas em tempos 

diferentes. Além disso, o algoritmo desenvolvido neste estudo foi testado em um grande 

número de pacientes com dose estável, em uma avaliação de seguimento. Esta análise 

indicou a estabilidade do modelo e sugeriu que o algoritmo desenvolvido é aplicável 

para os pacientes brasileiros de ancestralidade miscigenada e mais acurado quando 

comparado a outros algoritmos de dose para varfarina disponíveis na literatura.  

        Dois achados deste estudo sugeriram que o algoritmo desenvolvido se mostrou 

melhor acurado que os algoritmos IWPC, Botton‟s e Perini para os indivíduos da 

população brasileira. Primeiro, na amostra de replicação, a correlação entre a DP e a DO 

do algoritmo desenvolvido neste estudo foi mais alta (0,61) que a correlação entre a DP 

e a DO por outros algoritmos (IWPC-0,51, Botton´s- 0,32 e Perini- 0,49). Na Figura 12 

pode-se observar uma menor dispersão da correlação dos dados quando utilizado o 

algoritmo desenvolvido. Segundo, em uma análise prospectiva foi avaliada a 

estabilidade da anticoagulação observando uma diferença na dose semanal entre a DO e 

a DP pelo algoritmo IWPC (P< 0,001). Esses achados sugerem que o algoritmo 

desenvolvido para uma população específica pode ser mais efetivo. 

         

6.4 Avaliação do TTR 

 

        O TTR foi utilizado no estudo clínico para avaliar a efetividade da terapia com 

varfarina, particularmente quando o tratamento tem sido comparado com outras 

estratégias, como por exemplo, algoritmos farmacogenéticos estimadores de dose, 

algoritmos clínicos, prática clínica, tabela farmacogenética, entre outros 
87

. Também, há 
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evidência de que um melhor controle da anticoagulação (alto TTR) pode proteger os 

pacientes de eventos adversos severos ou fatais 
87, 88

.  

        A média do TTR ao longo de um período de um ano de acompanhamento realizado 

como um delimitador, é utilizado como um marcador da estabilidade da anticoagulação 

(TTR de 0,73 para pacientes em dose estável provenientes da primeira coorte) e foi hábil 

para identificar diferenças significativas entre a “diferença na dose semanal” para a DP 

e a DO entre os algoritmos (o algoritmo desenvolvido versus o IWPC). Isto é, o mais 

próximo que o indivíduo estiver, no começo do seguimento, da DO pelo algoritmo 

desenvolvido (em oposição da dose calculada pelo IWPC), mais estável estará o regime 

da anticoagulação durante o próximo ano. Desta forma, sugere-se então, que o 

algoritmo desenvolvido não está somente associado com uma melhor precisão da 

determinação da dose, como também, com uma maior estabilidade da terapia com 

anticoagulante comparado com o algoritmo IWPC na população Brasileira.  

        Ademais, o algoritmo desenvolvido mostrou uma menor variação na diferença na 

dose semanal quando comparado com o IWPC, sendo que o algoritmo desenvolvido 

neste trabalho possui uma tendência em aumentar a dose semanal e o IWPC possui a 

tendência em diminuir a dose. Este fenômeno também é possível ser observado em 

outros estudos 
89

. 

 

6.5 Utilização de algoritmos farmacogenéticos estimadores de dose 

 

        Por fim, a varfarina tem sido utilizada pelo mundo todo por mais de 50 anos e é 

efetiva na prevenção e no tratamento de AVC e tromboembolismo venoso. No entanto, 

os desafios na personalização da dosagem já são sabidos. A otimização do tratamento 

com a varfarina utilizando ferramentas como, por exemplo, algoritmos estimadores de 



49 
 

dose, têm sido testados como uma estratégia clínica para melhorar a efetividade do 

tratamento. Porém, estudos randomizados e pesquisas controladas observaram 

diferentes achados nos seus resultados, devido ao fato de que estes estudos utilizaram 

amostra de populações e desenho de estudos diferentes 
52-54

. Consequentemente, ainda 

não se sabe se a incorporação das informações farmacogenéticas são realmente úteis na 

decisão de dose prescrita para varfarina. Uma razão frequentemente citada para isto é a 

escassez de estudos randomizados e controlados que mostrem a superioridade da 

escolha da dose pela informação genética como estratégia de rotina. 

 

6.6 Limitações 

 

        Primeiro, a casuística somente incluiu indivíduos adultos que tinham alvo de RNI 

entre 2 e 3 para modelar o algoritmo desenvolvido. Portanto, os resultados obtidos não 

podem ser extrapolados para pacientes que tenham outros valores de alvo de RNI e nem 

para crianças. Segundo, este estudo foi desenvolvido com pacientes provenientes de um 

único centro, porém, foi hábil quanto à seleção de pacientes em diferentes tempos para 

as duas coortes. Terceiro, não foram avaliados a dieta (especialmente ingestão de 

alimentos ricos em vitamina K), a prática de exercícios físicos pelo paciente e a 

aderência ao medicamento apresentada pelo paciente. Porém, o impacto dessas variáveis 

é provavelmente pequeno 
46, 89-91

.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

        Este estudo desenvolveu um algoritmo estimador de dose de varfarina em duas 

coortes de pacientes independentes. Os dados sugerem que o algoritmo desenvolvido 

neste estudo é mais acurado que o algoritmo IWPC quando a aplicação é focada em 

pacientes da população brasileira. Além disso, o trabalho sugere que algoritmos 

estimadores de dose de varfarina derivados e/ou calibrados em uma população 

específica podem ser mais acurados, quando comparado com algoritmos de uso geral 

disponíveis atualmente. Estudos randomizados com o algoritmo farmacogenético 

desenvolvido nesta população específica necessitam ser realizados com o objetivo de 

avaliar os impactos do uso do algoritmo sobre a qualidade do tratamento com varfarina 

e sobre dados farmacoeconômicos.  
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8 ANEXO A- ESCORE HAS-BLED 

 

 

 

H Hipertensão (>160 mmHg) 1 

A Disfunção renal ou hepática (1 ponto cada) 1-2 

S Acidente vascular cerebral 1 

B Sangramento 1 

L RNIs não estáveis 1 

E Idosos (>65 anos) 1 

D Medicamentos ou álcool (1 ponto cada) 1-2 
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