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Polimorfismos em genes relacionados com a coagulação em indivíduos com disforia de gênero 
Fabíola Reginato; Cíntia Tusset; Indiara Velho; Poli Mara Spritzer - HCPA 
 
Introdução: A disforia de gênero (DG) é uma condição na qual se evidencia uma forte e persistente identificação com o sexo oposto 
ao seu sexo biológico. O tratamento hormonal cruzado visa a regressão dos caracteres sexuais indesejados e indução dos 
caracteres sexuais do gênero de identificação. Este tratamento tem sido associado a alterações na coagulação, mas poucos estudos

avaliaram a frequ°ncia de variantes nos genes envolvidos com a coagula«o e se estas influenciam o aparecimento de altera»es em 
seus marcadores. Objetivos: Avaliar a distribui«o genot²pica dos polimorfismos dos genes F2, F5, PAI-1, PROC e PROCR, em 
indiv²duos com DG masculino (FtM) e feminino (MtF). M®todos: Foram inclu²dos 94 individuos (70 MtF e 24 FtM), em seguimento no 
PROTIG e Servio de Endocrinologia do HCPA. O DNA foi extra²do de cart«o FTA, e os polimorfismos analisados por PCR em tempo 
real. Foram determinadas provas de coagula«o: antitrombina III, tempo de protrombina e de trombina, fibrinog°nio e prote²na S, e os 
participantes estratificados de acordo com a distribui«o genot²pica. Resultados: A m®dia da idade dos MtF foi 33 anos. Apenas 3% 
apresentaram gen·tipo em heterozigose (AG) e nenhum caso em homozigose para o polimorfismo do gene F2. Quanto ao gene PROC, 
houve 18% do gen·tipo selvagem (CC), 53% em heterozigose (CT) e 29% em homozigose (TT). Para o gene PROCR, 17% 
apresentaram polimorfismo em heterozigose (AG), e nenhum em homozigose (GG). O estudo do gene PAI-1 revelou 27% com gen·tipo 
selvagem (AA), 42% em heterozigose (AG), e 31% em homozigose (GG). O grupo FtM, teve idade m®dia de 32,5 anos. 4% apresentaram 
gen·tipo em heterozigose (AG) e nenhum caso em homozigose para o polimorfismo do gene F2. Em rela«o ao gene PROC, os 
gen·tipos foram: 8% selvagens (CC), 50% em heterozigose (CT), e 42% em homozigose (TT) e para o gene PROCR: 83% selvagens 
(AA), e o restante em heterozigose (AG). Quanto ao gene PAI-1 33% dos gen·tipos foram selvagens (AA), 25% em heterozigose (AG), 
e 42% em homozigose (GG). N«o se observou polimorfismo do gene F5 em nenhum individuo. N«o houve diferena significativa para as 
provas de coagula«o entre os gen·tipos classificados pela presena ou aus°ncia do alelo de risco para cada gene estudado. Conclus«o: 
Os resultados indicam que as frequ°ncias genot²picas est«o de acordo com as descritas na literatura. O seguimento do estudo poder§ 
definir a associa«o entre os polimorfismos estudados e altera»es em marcadores de coagula«o. Unitermos: Disforia de gen°ro 
 




