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Dentro do coração 
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O estudo do transporte e regulação do íon 
cálcio no coração é um tema que vem mobili
zando, há mais de dez anos, o Laboratório de 
Pesquisa Cardiovascular(LPCv) da Universi
dade Estadual de Campinas (Unicamp). Um 
novo projeto temático, Transporte de cálcio em 
miócitos ventriculares de ratos durante o de
senvolvimento pós-natal, financiado pela FA
PESP, está ampliando, com resultados anima
dores, os conhecimentos nessa área. "Impor
tantes conclusões estão previstas para o pró
ximo ano", informa o pesquisador José Wil
son Magalhães Bassani, diretor do Centro de 
Engenharia Biomédica e professor da Facul
dade de Engenharia Elétrica e de Computação 
da Unicamp, coordenador do projeto. 

A importância do projeto é maior do que 
parece à primeira vista. O íon cálcio é respon
sável pela contração do músculo cardíaco. Há 
fortes indicações de que muitas doenças que 
levam a insuficiências nas funções do cora
ção, como hipertensão arterial, isquemia mi
ocárdica, hipertrofia e distúrbio de ritmo, es
tão ligadas a alterações nos transportadores 
de cálcio. Para caracterizar definitivamente 
essas alterações, porém, é preciso pesquisar 
de maneira mais profunda os mecanismos bá
sicos da célula sadia. 

É justamente este o objetivo do projeto, 
iniciado há três anos. Até o fim de 1999, ele 
pretende apresentar uma descrição quantita
tiva precisa e completa da participação rela
tiva dos transportadores de cálcio em animais 
jovens e recém-nascidos. Os objetivos do pro-

jeto ficam dentro da pesquisa pura. Mas não 
há dúvidas de que suas descobertas poderão 
levar, posterionnente, a pesquisas sobre tra
tamentos mais eficazes para os problemas car
díacos, responsáveis, segundo dados da F un
dação Interamericana do Coração (IHF), por 
34% das mortes que ocorrem no Brasil. 

Metodologia 
O projeto, mesmo no estágio atual,já tem 

o que mostrar. Por exemplo, para sua realiza
ção, foi desenvolvida uma metodologia total
mente nova. Esse desenvolvimento foi rea
lizado no laboratório do professor Donald 
Martin Bers, na Universidade Loyola, em 
Chicago, nos Estados Unidos, com a partici
pação de Bassani e da doutora Rosana Alma
da Bassani, também da Unicamp. O desdo
bramento desse trabalho no Brasil também 
contou com um financiamento da FAPESP. 

Nas primeiras etapas do projeto temáti
co, os pesquisadores se concentraram no de
senvolvimento e aprimoramento de métodos 
e instrumentos destinados a pennitir que fos
sem medidas as participações relativas dos 
diversos mecanismos de transporte de cálcio 
nas células cardíacas, além da parte liberada 
pelo retículo sarcoplasmático, a principal 
fonte do cálcio destinado às contrações do 
músculo existente nessas células. 

Além do estoque de cálcio existente no 
retículo sarcoplasmático, as células contam 
com vários mecanismos para o transporte do 
íon, como as bombas de cálcio existentes no 
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retículo e na membrana das 
células, a troca sódio-cál
cio e o transportadormitro
condrial. Todos esses fato
res estão sendo pesquisa
dos como parte do projeto. 

Contração 
O íon cálcio tem diver

sas funções no organismo. 
Ele regula a transcrição ge
nética e controla a produção 
deenergianascélulas. Uma 
de suas funções mais impor
tantes, porém, é controlar o 
processo de contração do 
coração, que bombeia o 
sangue para todo o organis
mo. "Oíoncálcioatuacomo 
fator de ligação entre a ex
citação elétrica e a contra
ção em células musculares 
cardíacas, além de modular 
a força desenvolvida pelas 
células", explica o profes
sor Bassani. 

Uma falha no processo pode ter conse
qüências fatais. Estudos recentes documen
taram uma ligação entre a hipertensão seve
ra, um estado que pode levar ao aumento exa
gerado e à falência do coração, e alterações 
no processo de ligação entre excitação e con
tração, especialmente com relação à quanti
dade de cálcio liberada pelo retículo sarco
plasmático, onde fica seu estoque principal. 
"Esse é o conceito que temos defendido como 
possível explicação alternativa para o contro
le do inotropismo (função contrátil) cardía
co", afirma o professor. 

Em estudos anteriores, o grupo de traba
lho da Unicamp determinou, a partir de pes
quisas em coelhos adultos, que, durante uma 
contração, cerca de 70% do cálcio é trans
portado pelo retículo sarcoplasmático, 28% 
pela troca sódio-cálcio e apenas 2% por me
canismos mais lentos, como as bombas de 
cálcio da membrana e os transportadores mi
tocondriais. 

"Essas participações podem ser muito di
ferentes em animais jovens ou recém-nasci
dos", comenta o professor Bassani, "e o impac
to de tratamentos que afetem o transporte de 
cálcio será certamente dependente da impor
tância relativa dos di versos transportadores." 
Daí a importância do trabalho em curso. 

Fluorescência 
V árias etapas do projeto já foram venci

das. Uma delas foi a determinação dos sítios 
de ligação passiva dos íons, os chamados 



buffers de cálcio, no interior das células. 
Outras foram a determinação de parâmetros 
e o desenvolvimento de métodos de calibra
ção do sinal de fluorescência usado para 
medir as concentrações intracelulares de 
cálcio. 

A metodologia das pesquisas envolve o 
isolamento de células cardíacas, ou miócitos, 
por digestão enzimática; medição de corren
tes iônicas porpatch-clamps (técnica que uti
liza microeletrodos para essa medição); me
dição de encurtamento celular por detecção 
de borda de sinal de vídeo e de concentração 
intracelular de cálcio por fluorescência. 

De acordo com Bassani, os pesquisado
res, a certa altura, depararam com a necessi
dade de desenvolver uma técnica própria de 
estimulação elétrica. Essa nova técnica já le
vou a dois subprodutos: um modelo matemá
tico, com base na teoria eletromagnética, para 
explicar o processo de excitação elétrica das 
células de animais recém-nascidos; e um es
timulador elétrico de alta potência. 

"A partir de agora, não só o nosso labo
ratório, mas outros, no Brasil e no exterior, 
poderão beneficiar-se do conhecimento de 
que miócitos de animais neonatos podem ser 
estimulados eletricamente, por campo elétri
co, desde que se usem estimuladores capazes 
de fornecer correntes superiores a 500 mili
ampéres", afirma o professor da Unicamp. 
Essa corrente, superior a 500 miliampéres, é 
cerca de dez vezes maior que a necessária para 
estimular miócitos de animais adultos nas 
mesmas condições. 

Há mais. A equipe desenvolveu um mi
crofotômetro, instrumento completo ( ópti
co, mecânico e eletrônico) para medir a con
centração de cálcio no interior das células, 
mais compacto e, aparentemente, mais ade
quado aos ambientes hospitalares do que 
equipamentos importados. O aparelho, ca
paz de monitorar a concentração intracelu-
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Nesta espécie, o retículo sarcoplasmático (RS) contribui com 91 ,3% do fluxo total de cálcio 
transportado durante uma contração. A troca sódio/cálcio (NCX) participa com 5,~ •• e o 
restante do transporte {3,1%) é feito pelo trabalho conjunto dos outros mecanismos mais lentos 

lar de cálcio numa célula isolada, é uma das 
melhores opções nesse campo, inclusive em 
nível internacional. 

Considerando-se que o projeto ainda 
não chegou ao final, são resultados amplos 
e importantes. Muitos outros, provavelmen
te, vão aparecer até o projeto chegar à sua 
conclusão, no fim do ano que vem. 

Além do professor Bassani, a equipe 
multidisciplinar envolvida no projeto temá
tico inclui Rosana Almada Bassani, biólo-

O íon que faz o coração se contrair 

ga, mestre em Ciências Biológicas e dou
tora em Ciências, da Unicamp, que atua 
como vice-coordenadora do projeto; o pro
fessor Aníbal Vercesi, médico, doutor em 
Ciências, da Unicamp; Márcia Fagian, bi
óloga, doutora em Ciências, da Unicamp; 
o professor Carlos Marcelo Gurjão de Go
doy, engenheiro-eletrônico, da Universida
de de Moji das Cruzes; e o professor Paulo 
Alberto Paes Gomes, fisico, da Universida
de de Moji das Cruzes. Nos Estados Uni
dos, o projeto tem o apoio do professor Do
nald Martin Bers, da Universidade Loyo
la, de Chicago. 

Participam ainda os alunos de douto
ramento Sandro Aparecido Ferraz, tecnó
logo em saúde, e Josemar Gurgel da Costa, 
biólogo; os alunos de mestrado Katherine 
Almeida Lima, engenheira-eletrônica, e 
Nivaldo Zafalon Júnior, tecnólogo em saú
de; e, em iniciação científica, os estudan
tes Christianne Basílio e Silva, Gustavo 
Shingai Sinzato e Ana Carolina Silveira. 
Fornecem apoio técnico Alexandre Tedes
chi, técnico em eletrônica, Gílson Barbosa 
Maia Júnior, biólogo, e Rubia Franchi, es
tagiária em Bioquímica. 

Quando o coração é ativado eletricamente, 
o íon cálcio entra nas células cardíacas, por meio 
dos canais de cálcio, desempenhando dois papéis: 
ativar diretamente o mecanismo de contração e 
provocar a liberação maciça de cálcio vindo doses
toques existentes no retículo sarcoplasmático. 

A concentração intracelular de cálcio eleva-se, 
então, do nível de repouso para um pico, de cerca de 
dez vezes maior. O íon liga-se a proteínas contráteis e 
o processo de contração é desencadeado. O cálcio é 
removido do citoplasma por transportadores, a concen
tração votta ao nível de repouso e o ciclo se repete. 

O papel dos transportadores é fundamental 
para que a concentração de cálcio na célula au
mente e volte aos níveis iniciais após a ativação 
elétrica, constituindo uma variação transitória cha· 
mada transiente de cálcio. O tempo em que ocor
re o processo e a amplffude do transiente de cál
cio determinam a força desenvolvida e a potência 
da contração do músculo cardíaco. 

Os estudos para a medição de cálcio dentro 
das células ganharam força a partir de 1985, quan
do empresas dos Estados Unidos colocaram no 
mercado indicadores de cálcio mais eficientes e 
que podiam ser usados mais facilmente. Os indi
cadores, atualmente, são fluorescentes e emitem 
luz quando a célula é iluminada com luz ultraviole
ta. Quanto maior a quantidade de cálcio, mais in
tensa é a luz emitida. 

O controle das contrações do músculo car
díaco não é a única função do ion cálcio no orga
nismo. Ele tem importantes funções como mensa
geiro intracelular. Sinaliza processos vitais no or
ganismo e pode ser mobilizado de fontes tanto 
dentro como fora das células. 

Entre as atividades reguladas pelo cálcio, es
tão a divisão das células, a transcrição genética e a 
produção de energia celular. Mas seu excesso repre
senta um perigo. Uma sobrecarga de cálcio, por pe
ríodos prolongados, pode levar à morte da célula. 
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Perfil: 
O professor José Wilson Magalhães Bas&ani tem 45 anos. Bacharelou· 
se em Ciências de Co~utação tleJ mestrado e doutorado em 
Eng€11haria Elétrica p llaméclci M Unicamp. Depois de um pós· 
doutorameniOM~dl~. em Rivelside, kli prolessor· 
assistente da u~~em Chicago. nos Estados Unidos. 
Atualmente. é profeSSOf te do Departamento de Engenharia 
Biomédica da Faculdade ~evenharia Elétrica e de Computação da 
Unicamp e dirige o Centro de Engenharia Biomédica. 


