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INTRODUÇÃO: 

Os transtornos psiquiátricos em geral estão associados a 14,3% das mortes em todo o mundo, ou, 
aproximadamente, oito milhões de mortes por ano, sendo que os anos médios de vida potencialmente perdidos 
são de 10 anos (1). Considerando apenas as pessoas com esquizofrenia, um transtorno psiquiátrico grave, sua 
expectativa de vida é reduzida, em média, em 20 anos (2).  

O tratamento para os transtornos psiquiátricos depende de vários parâmetros clínicos. Como suas causas 
ainda não estão bem elucidadas, os tratamentos concentram-se na eliminação dos sintomas das doenças o que 
incluem tratamentos psicológicos/psicossocial e farmacológicos com várias classes terapêuticas como ansiolíticos 
e antipsicóticos, sendo as principais escolhas. Dentre eles, para os transtornos psiquiátricos graves, utilizamos o 
antipsicótico clozapina (CLZ), o principal fármaco utilizado para o tratamento de esquizofrenia refrataria ao 
tratamento que não respondem a farmacoterapêutica padrão, sendo utilizada também em pacientes com tendência 
suicida, bem como alguns pacientes do transtorno do espectro autista (3,4).  

A absorção da clozapina ocorre em nível do trato gastrointestinal. Devido o metabolismo de primeira 
passagem, sua disponibilidade varia de 27-50% (3). Sua metabolização ocorre via citocromo P450, sendo CYP1A2, 
CYP2D6 e CYP3A4 as principais enzimas desse processo (3-5). Embora considerada a melhor opção para o 
tratamento de alguns transtornos psiquiátrico, principalmente a esquizofrenia refrataria ao tratamento, a clozapina 
apresenta algumas reações adversas importantes em uma parcela dos pacientes.  

As reações adversas a medicamentos (RAMs), são responsáveis por diversos casos de hospitalização 
prolongada e até mesmo óbito de pacientes com consequente aumento dos custos aos sistemas de saúde. (6). A 
ocorrência de RAMs ou até mesmo a inefetividade terapêutica está intimamente ligada ao uso racional do 
medicamento e a variabilidade interindividual na resposta ao medicamento. Tal situação poderia ser evitada 
otimizando a prática clínica com o emprego de ferramentas da farmacogenômica, o que demonstra a grande 
importância da personalização e racionalização no uso dos medicamentos (7), através de análises de 
polimorfismos genéticos.  
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Portanto, o objetivo deste trabalho foi verificar a relação de polimorfismo da enzima do CYP1A2 e reações 
adversas induzida pela clozapina em pacientes com transtorno psiquiátrico 

METODOLOGIA: 

Caracterização do estudo e dos pacientes  

Este projeto está contido em um projeto maior, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
Faculdade de Ciências Médicas – Unicamp, sob o número: 83192918.9.0000.5404. Foi um estudo prospectivo e 
observacional, realizado no Ambulatório da Psiquiatria do HC da Universidade Estadual de Campinas, um hospital 
terciário, de ensino e de grande porte, localizado na cidade de Campinas, no interior do Estado de São Paulo. A 
casuística foi composta por pacientes entre oito e 59 anos de idade em tratamento de CLZ, diagnosticados com 
transtornos psiquiátricos pelo corpo clínico composto por docentes, médicos e residentes do ambulatório de 
psiquiatria do HC. Os sujeitos da pesquisa foram avaliados quanto ao sexo (masculino e feminino), data de 
nascimento, cor da pele (branca, negra, parda, amarela, outra). Exame clínico geral com dados antropomórficos. 

Caracterização e mensuração das reações adversas ocasionadas pela clozapina  

As RAMs foram caracterizadas por gravidade segundo o CTCAE – versão 5 (8). Para as avaliações 
laboratoriais que não constam neste instrumento consideramos somente como teve ou não teve alteração (se o 
valor foi maior ou menor que o valor de referência) baseando nos valores de referência do laboratório onde foi 
realizado os exames, ainda para caracterizar que teve evento, no caso de os valores basais já estarem alterados 
consideramos a necessidade de um aumento de 10,0% do valor do basal. Para caracterizar a RAM foi utilizado o 
maior valor encontrado nas coletas, 3 ou 4 e comparados com o Basal (coleta 1). 

Análise Farmacogenômica 

Foram coletados 4 mL de sangue, em tubos contendo EDTA como anticoagulante, que foram utilizados 
para genotipagem e toda as amostras serão submetidas a extração de DNA. O isolamento do DNA foi realizado 
por procedimentos padronizados (Wizard® genomic DNA purification Kit, Promega).  

Para a quantificação e determinação da pureza do material foi utilizado o equipamento QuantiFluor® (TM) 
dsDNA System. A pesquisa de polimorfismos genéticos no gene CYP1A2 (rs761551, rs2470890 e rs2069514) foi 
realizada pela técnica de PCR em tempo real (q-PCR), usando o sistema TaqMan® Genotyping Assays - Life 
Technologies (Foster City, CA) e a reação de PCR em tempo real foi realizada utilizando o aparelho rotorgene 
(Qiagen, EUA). 

Análise Estatística do Estudo 

As informações foram documentadas inicialmente em formulários padronizados e em seguida 
armazenados em planilha do Excel® periodicamente. Foi realizada a análise descritiva com apresentação de 
frequências absolutas/percentuais para as variáveis categóricas e medidas de posição (média, mediana) e 
dispersão (desvio-padrão, range) para as variáveis numéricas. Foi realizado o equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os dados demográficos dos 60 pacientes estão representados na tabela 1. A partir da análise da tabela, nota-

se que a maioria dos pacientes incluídos no estudo são do sexo masculino, brancos, com 12-16 anos de estudo, 
solteiro e desempregado. Em relação à hipótese diagnóstica, há uma prevalência da esquizofrenia, semelhante 
entre homens e mulheres.  
 Ao observar as reações adversas apresentadas na tabela 2, as que mais se destacam, segundo os 
parâmetros estudados pelo CTCAE – versão 5, em relação a frequências, são hipercolesterolemia (30,8%); 
hipertrigliceridemia (21,2%); hiperglicemia (23,2%); concentração anormal de prolactina no sangue (33,3%) e 
ganho de peso (20,0%). Levando em consideração outros parâmetros, que não entram na CTCAE (tabela 3), 
considerou-se a presença de RAM quando existiu uma avaliação maior que 10% em relação aos valores basais. 
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As maiores frequências foram para perfil lipídico (38,5% para HDL; 55,8% para LDL; 25,0% para VLDL) e para 
índice de massa corporal (IMC), com 41,6%. 

Poucos pacientes apresentam gravidade com reação maior que grau 3 nos parâmetros avaliados. Apenas um 
paciente apresentou hipertrigliceridemia grau 3, um grau 4 e três apresentaram ganho de peso grau 3. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3. Valores de Referência dos parâmetros estudados que não estão contemplados no CTCAE versão 5. 

Tabela 1. Dados demográficos e clínicos dos 
pacientes tratados com clozapina estudados 
até o momento (n=60) 

 Tabela 2. Classificação da gravidade dos parâmetros 
estudados pelo CTCAE – Versão 5.) 

Eder Pincinato
Colocar o titulo de cada tabela em cima de cada uma
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A tabela 4 mostra a comparação da frequência populacional dos polimorfismos do gene CYP1A2 
(rs761551, rs2470890 e rs2069514). A partir da observação da observação da tabela, nota-se que as frequências 
encontradas até o momento se assemelham com as frequências brasileiras 
 As figuras 1 e 2 demonstram a separação de pacientes que tiverem e não tiveram reação adversa, 
separadas pelos genótipos, neste momento demonstramos somente as diferenças que foram mais expressivas no  
estudo. Estes resultados sugerem que alguns genótipos podem estar relacionados ao aparecimento de 
hipertrigliceridemia e de aumento da LDL, uma vez que possuem maior frequência de evento quando comparado 
ao outro genótipo.  
 

 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4. Frequência populacional dos polimorfismos do gene CYP1A2 estudados 
 

 

 
 
 
Figura 1. Separação de pacientes que tiverem e não tiveram hiperlipidemia, separadas pelos genótipos do gene 
CYP1A2 
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Figura 2. Separação de pacientes que tiverem e não tiveram aumento de LDL, separadas pelos genótipos do gene 
CYP1A2 

CONCLUSÃO: 
A maioria dos pacientes são brancos, com 12-16 anos de estudo, solteiro e desempregado com média de idade 
de 33,5 anos. Em relação à hipótese diagnóstica, há uma prevalência da esquizofrenia, semelhante entre homens 
e mulheres. A frequência de RAMs nesses pacientes é alta, sendo relacionadas ao metabolismo de lipídeos, 
carboidratos, hormônios e ao peso. O estudo sugere que os polimorfismos no gene CYP1A2 podem estar 
envolvidos no aparecimento de RAMs a clozapina, especialmente as RAMs relacionadas ao metabolismo dos 
lipídeos. 
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