
TÍTULO: BIOINFORMÁTICA APLICADA NA ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DOS NUTRIENTES NA
PRESSÃO ARTERIAL A PARTIR DO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA-ALDOSTERONA.
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: NutriçãoSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DE BRAGANÇA PAULISTA - FESBINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): BRUNA PERAINO PIOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ALINE SAMPAIO PINTOORIENTADOR(ES): 



Resumo 

 O sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) é um sistema hormonal 

que possui função reguladora da pressão arterial através da concentração de sais 

existentes no plasma a partir do seu consumo por meio da alimentação. A 

Angiotensina II é o principal mediador do SRAA e disfunções neste sistema têm sido 

relacionadas com o desenvolvimento de problemas renais e cardiovasculares como 

a hipertensão e, para tanto, fármacos que bloqueiam o SRAA têm sido produzidos e 

estudados, mostrando sua eficiência no controle da pressão arterial. Dada esta 

importância, o presente trabalho tem como objetivo coletar informações com 

voluntários sobre sua alimentação e as crises renais, e analisar as estruturas 

tridimensionais das proteínas envolvidas no SRAA como a enzima conversora de 

angiotensinogênio (ECA) por meio de técnicas modernas de bioinformática que 

otimizam e facilitam a observação e tratamento de dados biológicos, relacionando os 

aminoácidos da dieta com os aminoácidos essenciais para o correto funcionamento 

das proteínas do SRAA. Embora os resultados sejam preliminares, é possível 

correlacionar dietas ricas e pobres em sais com a manutenção da pressão arterial 

nos períodos de crises renais a partir de formulários completos com voluntários que 

apresentam alguma patologia renal. 

Introdução 

 A pressão arterial tem sido uma preocupação de longa data, após muitas 

tentativas de medi-lá, entre os séculos XVI e XVII, o fisiologista Stephen Hales 

conseguiu medi-lá em um animal, onde ele inseriu um tubo de cobre e um tubo de 

vidro na artéria crural de uma égua, posterior a alguns experimentos ele conseguiu 

descobrir a pressão sanguínea (INTROCASO, 2007).  

 O sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) é uma cascata hormonal 

muito importante para o controle da pressão arterial, do equilíbrio hidroeletrolítico, 

entre outras diversas funções, e seu desequilíbrio pode causar doenças renais, 

hipertensão arterial (HTA) e problemas cardiovasculares (GIESTAS; PALMA; 

RAMOS, 2010).  

Objetivos gerais e específicos 

Este projeto tem como objetivo estudar através da bioinformática as proteínas 

envolvidas no controle da pressão arterial em resposta a uma alimentação rica em 

sais e produtos industrializados. 



● Analisar e comparar as estruturas tridimensionais das proteínas renina, 

angiotensina e aldosterona em programas especializados; 

● Relacionar os aminoácidos da dieta com os aminoácidos presentes nas estruturas 

destas proteínas; 

● Relacionar a influência das dietas ricas e pobres em sódio na manutenção da 

pressão arterial a partir de questionários com voluntários; 

Metodologia 

 Será analisado estruturas tridimensionais das proteínas que serão obtidas a 

partir do banco de dados do PDB (Protein Data Bank) e serão comparadas no 

programa Pymol (DeLano, 2002). As sequências de aminoácidos das proteínas 

serão obtidas a partir do registro do genoma humano no banco de dados Kegg 

(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) onde será identificada a porcentagem 

de aminoácidos essenciais e não essenciais na composição das proteínas do SRAA. 

Os dados gerados serão plotados na forma de tabela e gráficos no programa 

OriginPro 8 (OriginLab Corporation, Northampton, MA, USA). 

 Será feito um levantamento de dados através de um questionário com 

voluntários que já tiveram cálculos renais. O questionário visará identificar o 

consumo de água, sódio e açúcar diário e a variação da pressão arterial antes e 

durante as crises urinárias. Os formulários serão feitos de forma online e os dados 

serão plotados e analisados por meios estatísticos (Teste T e ANOVA) para garantir 

sua veracidade no programa OriginPro 8. 

Desenvolvimento 

 O aumento da predominância de pressão arterial alta tem sido um dos 

problemas mais graves para a saúde pública (PÉRES; MAGNA; VIANA, 2002). São 

muitos os fatores que estão relacionados e devem ser levados em conta para 

determinar a causa da pressão arterial alta como o histórico familiar, o peso, o uso 

de cigarros, sedentarismo, estresse, idade e alimentação (MOLINA et al., 2002). 

 É possível verificar que a ingestão do sódio da população atual ultrapassa o 

valor proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de no máximo 2g 

de sódio ou 5g de sal. Os industrializados são responsáveis por grande parte deste 

alto nível de sódio no dia a dia da população. (SARNO et al., 2009).  

 A bioinformática é um excelente meio de estudos, pela facilidade de cruzar 

dados e informações de diferentes assuntos. Isso tem feito com que 



sequenciamentos de genes e de proteínas sejam interpretados e ilustrados de forma 

correta, permitindo a análise e comparação dessas biomoléculas em nível atômico 

(ARAÚJO et al., 2008). 

Resultados preliminares 

 É esperado estabelecer uma relação entre a alimentação e os problemas 

renais, bem como estes problemas podem influenciar o controle da pressão arterial, 

por meio dos questionários e de estudos das estruturas das proteínas será possível 

relacionar e apresentar resultados satisfatórios.  
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