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Introdução: Disfunções do endotélio vascular estão relacionadas à fisiopatologia de
doenças cardiovasculares como a hipertensão e o diabetes, onde as principais
complicações são micro e macrovasculares. A trombose é uma doença de caráter
multifatorial que engloba a interação dos fatores de risco genéticos e adquiridos.
Dentre os fatores genéticos, destaca-se a mutação no gene do fator V, chamado Fator
V Leiden (FVL), que conserva sua atividade pró-coagulante por resistir à inativação
mediada pela proteina C ativa, resultando em um estado de hipercoagulabilidade. Esse
polimorfismo é importante fator de risco genético, pois cerca de 25% dos portadores
desenvolvem trombose antes dos 40anos. Objetivo: O objetivo desse estudo foi
investigar a presença da mutação no FVL em 123 pacientes hipertensos e/ou
diabéticos, inscritos no programa Hiperdia do Municipio de Marliéria/MG.
Metodologia: Este trabalho foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com
humanos do UnilesteMG, protocolo nº 03.09.07. Os pacientes foram incluídos após a
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a amostra consiste
em 40 (32,5%) homens e 83 (67,5%) mulheres, com idade média de 63,4±8 anos. O
material biológico usado para a extração do DNA foi sangue. O DNA foi utilizado
para pesquisar uma mutação pontual G1691A, no gene do fator V - FVL. A técnica
empregada para amplificação da região gênica de interesse foi a reação em cadeia da
polimerase, seguida de restrição enzimática (PCR-RFLP). Resultados: Os resultados
foram negativos para a presença da mutação no gene do fator V (Fator V Leiden -
FVL),  na população avaliada que apresentou o genótipo GG (homozigoto normal) em
sua totalidade. A ausência de heterozigotos (GA) e homozigotos mutados (AA) é um
dado favorável, uma vez que são pacientes que apresentam fatores de risco adquiridos
para trombose tais como: idade avançada, sedentarismo, hipertensão e/ou diabetes.
Importante ressaltar que a formação da população de Marliéria tem uma significante
história de casamentos consangüíneos, não aleatórios e no passado Marliéria era uma
cidade de difícil acesso. Marliéria teve também a contribuição de índios botocudos que
de acordo com a literatura não apresentam alta prevalência de mutação no fator V.
Conclusão: Conforme resultados, nenhum paciente apresentou a mutação no fator V, o
que é favorável para essa população, considerando as relevantes alterações  no
metabolismo provocadas pela hipertensão e o diabetes, que afetam principalmente o
sistema vascular.

Palavras-chave: Fator v leiden. Tromboembolismo. Trombofilia. 

Agências de fomento: FAPEMIG

3º Congresso de Ciências da Saúde, 12ª Semana de Iniciação Científica e 3ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


