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Objetivo: Este estudo teve como objetivo determinar a prevalência do polimorfismo
(-1639 G>A) no gene VKORC1 em pacientes hipertensos do programa Hiperdia do
Município de Marliéria/MG.  Metodologia: DNA de leucócitos foi extraído e a
amplificação do alvo foi feita pela reação em cadeia da polimerase. A reação constituiu
de 50 ng de DNA, tampão, dNTPs, enzima e primers específicos. A amplificação
consistiu em desnaturação inicial a 95ºC, 5’,  25 ciclos de 94°C, 45’’, 59°C, 30’’ e
72°C, 44’’. A mutação foi rastreada pela enzima de restrição MspI. Os fragmentos
foram visualizados pela prata, após eletroforese. As freqüências genotípicas e alélicas
foram expressas em percentuais totais e nos três grupos (brancos, intermediários e
pretos). Teste de Hard-Weinberg foi utilizado para verificar o equilíbrio do
polimorfismo na população Resultados: Os sujeitos da pesquisa foram representados
por 87 homens (65,4%) e 46 mulheres (34,6%). A idade média foi 63,4 anos com um
desvio padrão de 15,75. Todos os indivíduos eram hipertensos e/ou diabéticos
cadastrados no programa Hiperdia do município de Marliéria, MG. Dos 133 sujeitos,
79 (59,4%) foram autodefinidos de cor branca, 24 (18%) intermediários e 30 (22,6%)
pretos. A freqüência genotípica encontrada para o polimorfismo investigado foi de
33,0% para o genótipo GG, 59,4% para GA e 7,6 para AA. A distribuição genotípica
total mostrou-se em desequilíbrio de Hard-Weinberg e quando estratificado por
raça/cor mostrou desequilíbrio apenas no grupo autodefinido como branco sugerindo a
ocorrência de casamentos não aleatórios principalmente neste grupo. Conclusão: Os
resultados permitiram conhecer as variantes genéticas individuais dos pacientes, bem
como o perfil de equilíbrio deste polimorfismo na população estudada. Estes dados
apontam para a importância de se considerar informações genéticas, além das
características clínicas durante a prescrição, com o intuito de evitar complicações
associadas à utilização de fármacos.
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