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Introdução 

A obesidade é considerada um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, sendo um importante 

problema de saúde pública. É uma doença complexa de etiologia multifatorial, caracterizada pelo aumento na massa do 

tecido adiposo e também pela ocorrência de um processo inflamatório crônico (1). Recentemente, o tecido adiposo tem 

sido apontado como um dos principais focos das pesquisas em obesidade (2). Investigações sobre o assunto têm 

revelado que existem moléculas lipotóxicas, além dos ácidos graxos livres, dentre as quais se destaca a interleucina 1β. 

A IL-1β é codificada por um gene cuja expressão é controlada a nível transcricional e pós-transcricional e está 

fortemente envolvida na resposta inflamatória (3).
 
O polimorfismo transcricional está localizado no nucleotídeo +3953 

onde ocorre a substituição de uma citosina por uma timina. Este polimorfismo tem sido associado com diversas 

desordens e com massa de gordura corporal (4). No entanto, são escassos na literatura científica estudos sobre a 

associação do polimorfismo +3953 do gene IL-1β com uma maior susceptibilidade à obesidade. Os estudos não mais 

raros ainda, ou até mesmo inexistentes, nas populações negras. Por isso, é evidente que estudos envolvendo 

comunidades quilombolas, são de grande valia para os órgãos governamentais, visto que existe a necessidade de destinar 

à população negra, em especial aos remanescentes de quilombos, uma assistência à saúde diferenciada, que respeite seu 

patrimônio cultural, suas crenças e atenda suas especificidades. As informações referentes a esse grupo são escassas e os 

poucos dados divulgados revelam que vivem precariamente, muitas vezes sem acesso aos serviços de saúde. (5). 

Dessa forma, este estudo teve por objetivo investigar a associação entre a variante polimórfica +3953 do gene da IL-

1β e a Obesidade, em Comunidades Quilombolas do Norte de Minas Gerais, servindo de base para intervenções 

socioeconômicas nessas comunidades. 

 

Material e métodos 

A. Desenho do estudo  

Trata-se de um estudo exploratório, analítico, com abordagem quantitativa e possui caráter transversal de base 

populacional. O trabalho envolveu a análise de dados sócio demográficos, comportamentais e coleta de células da 

mucosa jugal de uma amostra de 756 adultos residentes em comunidades Quilombolas da região norte de Minas 

Gerais.  

B. Estudo do perfil genético e mensuração das medidas antropométricas 

Durante a entrevista individual, realizou-se coleta de material da mucosa bucal para estudo genético. O procedimento 

clínico para colher o material foi feito por meio de swabs. O DNA foi isolado a partir dessas amostras. O polimorfismo 

do gene IL-1β foi avaliado por RFLP. O produto de PCR de 194pb a partir do gene IL-1β foi digerido pela enzima de 

restrição TaqI . Os produtos de PCR para o polimorfismo e fragmentos digeridos foram verificados por eletroforese em 

gel de poliacrilamida a 16% em 200 V constante durante 1,0 h e manchados com nitrato de prata. Resultados de 

eletroforese foram estimadas usando um padrão de 194 pb. 

Foram mensuradas, por um avaliador previamente treinado, as medidas de circunferência da cintura, massa e estatura 

corporal, necessárias na determinação do Índice de Conicidade. Como pontos de corte para IC, considerou-se risco 

quando ≥1,25 para homens, ≥1,18 para mulheres até 49 anos e ≥1,22 para mulheres de 50 a 74 anos. A obesidade e 

sobrepeso foram determinados com base nos valores de IMC obtidos. 

 

Resultados 

A. Dados sócio demográficos e comportamentais 

Este estudo transversal consistiu de 756 participantes (35,8% homens e 64,2% mulheres). Os entrevistados da 

pesquisa apresentavam idade inferior a 39 anos (57,4%). A maioria, cerca de 65,7% (n = 497) da amostra são do estado 
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civil casado, 44,4% (n = 336) dos participantes tinham um nível de escolaridade igual ou inferior a 4 anos, mostrando a 

baixa escolaridade deste grupo populacional. A frequência de obesidade foi de 17,1% (n = 129) nesta população, cerca 

de 233 indivíduos (30,8%) encontravam-se com peso acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde – 

OMS, e índice de conicidade (IC) tanto para homens, quanto para mulheres apresentaram-se acima dos padrões de 

normalidade preconizado, conforme demonstrado na tabela 1.  

B. Perfil genético 

Até o presente momento foram genotipadas 234 amostras e destas, 153 (20,2%) apresentaram genótipo CC, 7,1% (54 

amostras) genótipo CT e cerca de 3,6% (27) eram TT (Tabela 2). 

 

Discussão 

O Brasil tem aproximadamente 50% da sua população autoclassificada como afro-descendente; contudo, a 

desigualdade de oportunidades com os brancos faz-se evidente (6). Os mapas de pobreza se superpõem com os da 

distribuição por etnia visto que os negros e pardos ocupam posições menos qualificadas e pior remuneradas no mercado 

de trabalho, têm níveis mais baixos de instrução e se deparam com restrições no acesso a serviços de saúde (7). Esta 

situação foi, em parte, evidenciada neste trabalho que mostrou a baixa escolaridade da população estudada. 

Apesar da presença de obesos na comunidade não ser a maioria, eles estão presentes, e pode ser consequência de 

ingestão aumentada e gasto diminuído de energia, com fatores socioeconômicos e culturais influenciando o estilo de 

vida e as escolhas dietéticas. Os resultados demonstraram que existem problemas de nutrição comunidade estudada, 

visto que mais de 30% dos indivíduos entrevistados encontram-se com o peso acima do recomendado pela OMS. Além 

disso, os valores de IC obtidos revelam a grande porcentagem de mulheres que apresentam o índice acima da média. O IC é 

uma técnica antropométrica proposta para avaliação da obesidade e distribuição da gordura corporal, considerando que 

a obesidade central, mais do que a obesidade generalizada, está associada às doenças cardiovasculares. Estes dados 

corroboram a relação da vulnerabilidade da população negra às condições excludentes a que foi submetida ao longo da 

história e apontam para a necessidade do desenvolvimento de estudos que promovam o planejamento de ações 

promotoras da equidade(8). Assim, as desigualdades sociais somadas à exclusão social, repercutem em efeitos deletérios 

à saúde geral, uma das dimensões para análise das desigualdades sociais é a condição de saúde dos grupos vulneráveis, 

entre os quais, estão os negros (9). 

A literatura científica afirma que o genótipo TT parece conferir proteção contra o desenvolvimento da obesidade, 

uma vez que o IMC aparece diminuído nos portadores do alelo T (10). No entanto, embora as análises genéticas do 

presente trabalho não tenham sido finalizadas, os resultados parciais não corroboram com os dados até então 

apresentados na literatura.  

 

Considerações finais 

Diante dos resultados parciais obtidos até presente momento e busca na literatura evidenciou-se a necessidade da 

implementação de mais estudos que mostrem a realidade deste grupo populacional, para esclarecimento de questões que 

afetam esses indivíduos, para implantação de políticas públicas de saúde.  
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Tabela 1. Frequência do índice de conicidade em homens e mulheres, revelando a grande porcentagem de mulheres que apresentam 

o índice acima da média. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Frequência genotípica da amostra, evidenciando a predominância do genótipo CC. 

 

 

GENÓTIPO FREQUÊNCIA  PORCENTAGEM  

TT 

CT 

CC 

27 3,6% 

54 7,1% 

153 20,2% 

TOTAL  234 100%  


