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RESUMO 

É sabido que o infarto do miocárdio é proveniente de uma obstrução venosa 

que impede a nutrição do tecido que está em seguida (neste caso, o próprio 

miocárdio), fazendo com que haja uma inflamação seguida de isquemia, perda de 

função e por fim uma necrose tecidual. A terapia gênica atualmente, vem com a 

finalidade de fazer com que as células voltem a exercer sua devida função, por 

reposição celular, seja por excitação de fatores de crescimento, estímulos das células 

tronco ou por implementação de uma parte do DNA. Após a descoberta do DNA, a 

terapia gênica começou a ser considerada a medicina do futuro, onde se irá modificar 

o DNA dos seres humanos para curar diversas doenças e aumentar a taxa de 

sobrevida da sociedade, porém muitas especulações são feitas em relação a esses 

avanços. Existem muitas técnicas de terapia gênica, dentre elas a terapia celular, a 

terapia com fatores de crescimento e a modificação do DNA com o auxílio de um vírus, 

nanoestrutura ou plasmídeos. Muitos pacientes podem sofrer algum tipo de resposta 

imunológica, pois o antígeno (mesmo sendo para melhorar o paciente) ainda é 

considerado para o organismo como um antígeno e deve ser eliminado pelos 

leucócitos. Por esse motivo comumente é realizada a biopsia de um tecido onde será 

feito o tratamento, as células são posteriormente cultivadas em laboratório, tratadas 

com determinados fatores de proliferação e só então realocadas novamente no 

paciente, evitando assim qualquer tipo de resposta imunológica. 

INTRODUÇÃO 

O Infarto do Miocárdio vem sendo uma das cardiopatias que mais está afetando 

as pessoas no mundo inteiro, por conta dos novos hábitos que a população está sendo 

submetida. Existem diversas opções de tratamento para os danos no músculo 

cardíaco proveniente de um Infarto do Miocárdio, entre eles temos a terapia gênica, 

terapia celular e terapia com fatores de crescimento. A terapia gênica tem o objetivo 

de realizar uma modificação no genoma humano para o melhoramento genético, 

partes específicas do DNA ou alterando genes mutados, com o auxílio de vetores 

(vírus, nanoestruturas ou plasmídeos). Uma das maiores preocupações é a resposta 

imunológica que o paciente poderá obter após o contato com o vetor, fazendo com 

que esse tratamento possa não obter resultados1. 

                                                           
 



O infarto agudo do miocárdio é proveniente de uma obstrução de uma veia que 

nutri o coração, causando assim uma falta de nutrientes essenciais para a função 

celular, onde causará uma perda da função celular e em seguida uma necrose 

tecidual. Os tratamentos convencionais são para o alívio da hipoxemia, da dor, da 

ansiedade, aspirinas, derivados tienopiridínicos, inibidores de glicoproteínas IIb/IIIa, 

heparina, anticoagulantes orais, betabloqueadores, bloqueadores dos canais de 

cálcio, terapias de reperfusão2. Já se sabe que o infarto do miocárdio possui fatores 

de risco, entre eles estão o tabagismo, consumo de álcool, níveis séricos de LDL-

colesterol e HDL-colesterol, mudança alimentar (menor do que 30 dias), histórico 

familiar de doença cardiovascular e diabetes3. 

OBJETIVOS 

Abordar e comparar as possíveis terapias gênicas que são utilizadas para o 

tratamento das lesões causadas como consequência do infarto agudo do miocárdio, 

quais são mais viáveis para os paciente e suas restrições. 

METODOLOGIA  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica no Pubmed, Google acadêmico e 

Scielo, utilizando descritores, para a comparação de dados científicos reportados nos 

artigos experimentais, clínicos, bem como artigos de revisão bibliográfica. 

DESENVOLVIMENTO  

Existem três métodos possíveis para a terapia gênica, onde são os métodos 

químicos, físicos ou biológicos para introdução de genes nas células. Cada um desses 

métodos se diferenciam pelo modo de introduzir o material genético na célula alvo, 

todas possuem suas limitações porém os retrovírus, adenovirais, adeno-associados, 

vírus da herpes simples (ESV) e o vírus da imunodeficiência humana (HIV) vem 

ganhando muito espaço nas pesquisas, por demonstrarem uma alta taxa de 

transdução em células mitóticas ou pós-mitóticas4 



.  

Figura 1: Produção e uso do retrovírus4. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Células-tronco representam um potencial tratamento para o infarto do 

miocárdio. Está sendo aprimorado cada vez mais a possibilidade de injeção de 

precursores cardíacos para regeneração do campo cardíaco, induzindo células-tronco 

pluripotentes. Já foi descrito que os blastos cardíacos podem ser reprogramados para 

cardiomiócitos in-vitro utilizando três fatores de transcrição gênica: Gata4, Mef2c e 

Tbx5 (GMT). In-vivo a utilização de GMT é feita com o auxílio de um sistema retroviral 

após o infarto do miocárdio. Tal procedimento foi realizado com o intuito de amenizar 

e atenuar as disfunções cardíacas após 3 meses do infarto agudo do miocárdio.  

Muitos resultados ainda são restritos por causa da investigação dos produtos 

utilizados e pelo conselho de ética por ser algo que possa modificar o genoma humano 

e causar possível problemas contra ou para a sociedade.5 
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