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Resumo 

 

Introdução: O crescimento acelerado e constante das doenças crônico-degenerativas é 

um fenômeno que atinge todas as populações. Ultimamente, o aumento da incidência e 

prevalência das doenças crônicas tais como, a obesidade, a diabetes mellitus tipo 2, a 

hipertensão, a dislipidemia e as doenças cardiovasculares associados a fatores de risco, são 

uma das principais causas de morbi-mortalidade na população adulta mundial. A SM é um 

distúrbio multifatorial, a sua patogênese tem múltiplas origens. Todavia, a obesidade, o estilo 

de vida sedentário acoplado com uma dieta inadequada e fatores genéticos, hormonais e 

inflamatórios, possivelmente interagem para promover um ambiente favorável ao 

desenvolvimento da SM. Essa característica multifatorial e complexa da SM levam ao 

aumento do risco cardiovascular. Dentro desse contexto, recentemente têm emergido 

investigações sobre possíveis genes candidatados à associados a SM. Um deles é o gene da 

enzima superóxido dismutase dependente de manganês. Objetivos: Geral: Verificar a 

associação do polimorfismo genético da SOD2, dos marcadores pró-inflamatórios (PCR-us e 

IL-6) e estilo de vida com síndrome metabólica em idosos. Específicos: descrever a 

prevalência de fatores de risco cardiometabólico e sua associação com gênero, idade, perfil 

sócioeconomico e cultural; determinar a associação entre os fatores de risco 

cardiometabólicos com variáves bioquímicas, antropométricas e de estilo de vida; determinar 

as freqüências alélicas e genotípicas do polimorfismo da enzima antioxidante superóxido 

dismutase dependente de manganês (SOD), bem como a sua associação com níveis de PCR-

us e IL-6. Métodos: Estudo observacional, transversal, onde serão comparadas variáveis 
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genéticas, clínicas, bioquímicas e ambientais entre indivíduos com e sem SM (n=574) 

oriundos da população de idosos atendidos pela Estratégia Saúde da Família do Município de 

Porto Alegre, RS (ESF). Resultados Parciais: Já foram extraídos 574 DNAs e 574 RNAs. E, 

tanto a genotipagem do DNA quando a expressão do RNAm estão sendo realizadas de forma 

paralela. Até o presente momento temos 147 genótipos diagnosticados, destes tantos são 75 

AA, 50 AV e 21 VV. E com relação à expressão do gene da SOD2, temos 105 cDNAs 

prontos para serem expressos. Os níveis médios da Il-6 e da PCR-us foram os seguintes: 

3,6±5,0 e 0,5±0,9, respectivamente. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


