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Equipe de pesquisadores da Unifesp 
e do lncor encontra enzima que se 
comporta como marcador biológico 
da hipertensão: a proteína aparece 
apenas em quem já tem pressão alta 
ou exibe predisposição a um dia ter 
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m esforço silen
cioso de quase 20 
anos pode levar a 
um avanço sem 
precedentes na 
história da luta 
contra a hiper

tensão, a chamada pressão alta. Tra
balhando de maneira quase tão dis
creta quanto o modo sorrateiro com 
que esse mal se instala no organismo, a 
bióloga molecular Dulce Casarini, do 
grupo de Nefrologia da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp ), iden
tificou uma nova forma da enzima 
conversara de angiotensina I (ECA) 
que funciona como marcador bioló
gico da doença em ratos e - aí vem a 
melhor parte da história - parece de
sempenhar o mesmo papel em seres 
humanos. Trata-se da ECA de peso 
molecular de 90 kDA ( quilodáltons, 
unidade de massa atômica), forma al
ternativa da enzima descoberta pela 
própria Dulce em 1982. 
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Seus estudos revelam que animais 
hipertensos ou mesmo sadios, mas com 
predisposição a desenvolver pressão al
ta, sempre carregam esse composto na 
urina. Já animais sadios, sem tendência 
a desenvolver pressão alta, não apresen
tam essa forma da enzima. Se a relação 
entre a ECA de 90 kDa e a hipertensão 
também for verdadeira para nossa espé
cie, Dulce terá descoberto o primeiro 
marcador relacionado ao aparecimento 
da hipertensão. "Com a supervisão de 
Frida Plavnik e de Odair Marson, da 
Nefrologia, analisamos a urina de cerca 
de 1.500 pessoas hipertensas e de 550 
indivíduos com pressão normal e to
das as evidências científicas levam a crer 
que essa forma da enzima é mesmo um 
marcador da hipertensão humana': afir
ma a pesquisadora da Unifesp. A con
clusão é sempre a mesma: quem tem o 
marcador e ainda não é hi-
pertenso, poderá um dia 
ser hipertenso. A menos 
que mude de estilo de vida 

Peito sob hipertensão: 
coração trabalha arduamente 

pa ra fazer o sangue circular 
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- deixe de fumar, passe 
a fazer exercícios, dimi
nua o consumo de álco
ol, perca peso e reduza o 
sal na dieta-, a elevação 
de sua pressão arterial é 
apenas uma questão de 
tempo. 

As evidências de que a ECA de 90 
kDa pode ser um marcador eficien
te de hipertensão são fruto do cru
zamento de dados de uma série de 
estudos com ratos e seres humanos. 
Confrontando as informações for
necidas pela análise da urina de ani
mais e de pessoas com pressão nor
mal e hipertensas, Dulce e o médico 
José Eduardo Krieger, diretor do La
boratório de Genética e Cardiologia 
Molecular do Instituto do Coração 
da Universidade de São Paulo (In
cor/USP) e seu principal colabora
dor nas pesquisas, perceberam o pa
pel-chave dessa forma da enzima. 
Três situações apareceram. Os indi
víduos sabidamente hipertensos 
sempre apresentavam dois tipos de 
ECA, a de peso molecular de 90 kDa 
e outra de 65 kDa. O quadro fome-

cido pelos indivíduos sem pressão 
alta era mais complexo: alguns exi
biam somente duas formas da enzi
ma, as de 65 e 190 kDa, e outros ti
nham três variedades da ECA ( 65, 
90 e 190 kDa). 

I 
soladamente, esses resultados 
não eram conclusivos, mas já 
apontavam uma boa pista a ser 
seguida. O acompanhamento 
sistemático dos dois grupos de 

pessoas sem pressão alta - aqueles 
com três e dois tipos de enzima- aju
dou a fechar o raciocínio. Quem era 
sadio e não carregava a ECA de 90 
kDa não se tornou hipertenso. Quem 
era saudável mas sua urina continha 
essa variedade da enzima tornou-se, 
depois de algum tempo, hipertenso. 
"Em alguns casos, essas pessoas co-

meçaram a apresentar pressão alta 
depois de três anos", diz Dulce. Obvi
amente, a partir do momento em que 
ficaram hipertensos, esses indivíduos 
passaram a apresentar na urina ape
nas as duas formas típicas de ECA ve
rificadas nesse tipo de doente, as de 
65 e 90 kDa. Resumo de todo esse 
trabalho: a ECA de 90 kDa compor
ta-se como um marcador da hiper
tensão para a população em geral. O 
teste desenvolvido por Dulce é capaz 
de indicar a presença de cada uma 
das três formas estudadas da ECA na 
urina humana. 

Enzimas bloqueadas - Em parceria 
com as equipes de Krieger, de Adria
na Carmona e de Eduardo Cilli, do 
Departamento de Biofísica da Uni
fesp, Dulce desenvolveu um kit para 

Doze por oito para leigos 
Quase todo mundo já ouviu o 

médico dizer que 12 por 8 é uma 
boa pressão. O que isso quer dizer? 
Antes de entender o significado dos 
dois números, é preciso compreen
der o próprio conceito de pressão 
arterial. Quando bate, o coração 
bombeia sangue pelas artérias, le
vando assim nutrientes para os te
cidos. A força que o fluxo de sangue 
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exerce sobre as paredes das artérias 
é chamada de pressão arterial. Todo 
mundo, obviamente, tem pressão 
arterial, e o ideal é que ela seja na 
maior parte do tempo dessa ordem, 
de 12 por 8. 

Mas e os dois números? O esfig
momanômetro, o popular aparelho 
para medir pressão, registra a força 
máxima e a mínima com que o san-

gue pressiona as artérias. O primei
ro número, de valor mais elevado, 
também chamado de pressão sistó
lica, é o pico de pressão sanguínea 
obtido no interior dos vasos duran
te a contração do coração. A pres
são diastólica- ou mínima- é ova
lor da pressão sanguínea final 
obtida com o relaxamento do cora
ção. A unidade usada universal-



medir a presença da proteína na uri
na humana. Na prática, se ficar com
provado que a ECA de 90 KDa é um 
marcador biológico da pressão alta, o 
kit ganhará status de teste preditivo 
de hipertensão. Inédito no mundo, o 
exame poderá auxiliar os médicos 
na árdua tarefa de identificar os pa
cientes potencialmente hipertensos. 
A hipertensão atinge cerca de 10% da 
população do planeta, elevando os 
riscos de problemas cardiovasculares 
e rena1s. 

Os pesquisadores paulistas já pe
diram a patente sobre o uso do mar
cador e do teste no Brasil, que pode 
detectar a existência da enzima com o 
auxilio de várias técnicas laboratoriais, 
como cromatografia ou espectrome
tria de massa. A partir do momento 
em que o registro de propriedade 

mente para medir a pressão arte
rial é milímetros de mercúrio. Na 
linguagem coloquial, costuma-se 
omitir a unidade e dizer simples
mente "doze por oito". 

Quando as artérias se encon
tram estreitadas, o coração tem de 
bombear com mais força para que 
o sangue percorra os vasos e chegue 
aos tecidos. Isso faz com que a pres
são arterial se torne permanente
mente mais alta, sobrecarregando o 
músculo cardíaco. Se atinge fre-

lhe for concedido em solo nacional, 
o que deve ocorrer em breve, a equi
pe tem seus direitos intelectuais pre
servados por um ano no exterior. 
"Vamos aproveitar esse período de 
moratória para entrar com os pedi
dos de patente nos Estados Unidos, 
Europa e Japão", diz Krieger. Com 
essa proteção temporária pratica
mente em mãos, os pesquisadores, 
que mantinham a descoberta em si
gilo, decidiram tornar público seu 
trabalho com o marcador de hiper
tensão. "Vamos enviar para várias 
revistas científicas seis artigos que já 
estamos escrevendo", conta Dulce. 

Para um mal com as peculiarida
des da hipertensão, a criação de um 
teste capaz de apontar as pessoas 
que irão desenvolver essa doença é 
uma ótima notícia. Com fama justi-

qüentemente os valores de 14 (du
rante a sístole), 9 (diástole) ou am
bos, a pressão é classificada de alta. 

Pressão alta não tem cura, mas 
pode ser controlada com remédios 
e um estilo de vida mais saudável: 
deixar de fumar, fazer exercícios, 
perder peso, reduzir o consumo de 
sal e de álcool. Com exceção de al
gumas formas de pressão alta origi
nadas por problemas específicos, 
como distúrbios nos rins ou em 
glândulas endócrinas, nove de cada 

ficada de ser uma assas
sina silenciosa, a alta 
pressão arterial não dá 
nenhuma dica de que 
se instalou no organis
mo. Durante um bom 
tempo, a pessoa não sen
te nada. Quando final-

mente nota alguma alteração e pro
cura um médico que lhe mede a 
pressão, vem o diagnóstico de hiper
tensão. O problema é que esse vere
dicto sempre é tardio. Nesse ponto, a 
pressão alta já promoveu danos nos 
sistema cardiovascular e, muitas ve
zes, também no rim. Segundo a Or
ganização Mundial da Saúde, há cer
ca de 600 milhões de hipertensos no 
mundo. No Brasil, 20% dos adultos 
e metade das pessoas com mais de 
50 anos têm pressão alta. A popula
ção negra também é mais afetada do 
que as demais. Um terço das mortes 
do planeta se deve a problemas car
díacos, agravados pela hipertensão. 

Sabe-se há décadas que a enzima 
conversara de angiotensina I de
sempenha um papel crucial no de
sencadeamento da hipertensão. A 

dez casos da doença não têm causa 
conhecida. Sabe-se apenas que há um 
componente hereditário. Filhos de 
pais hipertensos apresentam maior 
risco de desenvolver a doença. Os 
negros também são vítimas prefe
renciais da hipertensão. Na medi
cina, predomina a visão de que a 
doença é um problema com origens 
complexas. A pressão alta não de
corre da ação de um único gene ou 
mecanismo, mas de um conjunto 
de fatores ainda obscuros. 
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ECA atua no chamado 
sistema renina-angio
tensina, importante pa
ra o equilíbrio da função 
cardiovascular. Produ
zida pelo rim, a renina 
é uma enzima proteo
lítica, capaz de quebrar 
grandes proteínas em compostos 
menores. Sua principal função é atuar 
sobre o angiotensinogênio, um subs
trato, uma proteína maior, que dá 
origem a um hormônio inativo, a 
angiotensina I. Como a enzima ECA 
entra nessa história? Quando o san
gue passa pelos pulmões, a ECA 
transforma a inofensiva angiotensina 
I na perigosa angiotensina II, talvez a 
maior vilã da hipertensão. Essa se
gunda forma de angiotensina au
menta a constrição das artérias e esti
mula a liberação de hormônios que 
elevam a pressão sanguínea. A maior 
parte das drogas anti-hipertensivas, 
como o captopril e o enalapril, inibe 
a ECA. São remédios que impedem a 
ação dessa enzima, que, enfim, evi
tam a conversão da angiontensina I 
em angiotensina II. 

Resultados intrigantes - Por causa de 
sua participação decisiva no mecanis
mo que eleva a pressão arterial, a ECA 
é objeto de muitos estudos. Várias 
formas de ECA, com diferentes pesos 
moleculares, já foram encontradas na 
urina humana. A mais comum de to
das é a de 190 kDa. Dulce descobriu 
duas novas formas, a de 90 kDa, o can
didato a marcador de hipertensão, e a 
de 65 kDa. "Não sei como ninguém 
observou isso antes': reconhece a bi
óloga molecular. "É tão simples de 
medir." Na primeira vez em que de
tectou a presença de ECA de 90 kDa 
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na urina humana, há quase 20 anos, 
Dulce pensou que a medição era fru
to de um artefato de técnica, jargão 
utilizado pelo pessoal de laboratório 
para designar a observação de um 
fenômeno ilusório causado por al
guma imprecisão do método empre
gado ou, às vezes, do aparelho usa
do no experimento. Achava, em bom 
português, que a detecção dessa for
ma da enzima era decorrência de al
gum erro de procedimento. O tempo 
passou, a bióloga molecular iniciou 
outras pesquisas, mas nunca se es
queceu da intrigante experiência. 

N
os anos 90, durante 
um de seus dois pós
doutorados realizados 
na França, a pesquisa
dora da Unifesp teve a 

oportunidade de discutir a questão 
com Pierre Corvol e François Alhenc
Gelas, duas autoridades mundiais em 
hipertensão e descobridores dos dois 
centros ativos da ECA. Fizeram no
vas análises com urina humana e o 
resultado foi o mesmo: a brasileira 
efetivamente havia encontrado uma 
nova forma da ECA, não descrita 
pela literatura científica. Ainda não 
se sabia para que poderia servir a 
descoberta, mas Corvol a incentivou . . 
a prossegmr nas pesqmsas com a en-
zima. E, numa espécie de acordo de 
cavalheiros, assegurou que ninguém 
de sua equipe iria iniciar qualquer es-

tudo sobre a ECA de 90 kDa. A pro
messa foi mantida. 

De volta ao Brasil, em 1994, Dul
ce continuou suas pesquisas e esta
beleceu uma parceria com Krieger, 
no Incor, que já estudava as bases 
genéticas da hipertensão. À medida 
que ganhava corpo a hipótese de a 
ECA de 90 kDa ser um marcador da 
hipertensão, a dupla passou a adotar 
uma postura bastante crítica em re
lação à possível descoberta. "Come
çamos a pensar em experimentos 
que pudessem mostrar que estáva
mos errados", diz Krieger. Essa pos
tura de "advogado do diabo" tinha 
como objetivo buscar respostas para 
algumas indagações que incomoda
vam os pesquisadores. Se parecia ser 
tão simples identificar essa forma 
da enzima na urina humana, por 
que ninguém a tinha encontrado até 
então? Seria apenas coincidência a 
enzima em sua forma de 90 kDa 
"perseguir" os hipertensos ou candi
datos a sofrer de pressão alta? 

Para ver se conseguiam encon
trar algum furo na teoria do marca
dor de hipertensão, Dulce e Krieger 
executaram vários estudos, sobretu
do com roedores. Viram, por exem
plo, que ratos sadios, mas com pre
disposição a ser hipertensos - que 
carregavam, portanto, a ECA de 90 
kDa -, continuam apresentando 
essa forma da enzima mesmo quan
do recebem tratamento para não de-



senvolver pressão alta. Independen
temente de apresentar ou não a doen
ça, os animais mantêm o marcador 
biológico, como era esperado. 

Em outro trabalho, os pesquisado
res literalmente apertaram com presi
lhas as artérias de animais com pressão 
arterial normal que não apresentavam 
predisposição a se tornar hipertensos 
(sem a enzima candidata a marcador 
biológico). O intuito, bem-sucedido, 
era criar hipertensão em ratos que, 
de forma natural, não iriam sofrer de 
pressão alta. Os ratos realmente fica
ram hipertensos, mas, nem por isso, 
passaram a carregar a enzima. Enfim, 
tudo correu dentro do esperado, para 
alegria dos pesquisadores. "Felizmen
te, não conseguimos nos desmentir, 
pois tudo parecia muito bom para 
ser verdade", comenta Krieger. 

Testes em Vitória - O que ainda falta 
fazer para comprovar que a ECA de 
90 kDa é um marcador da hiperten
são humana? Em linhas gerais, os 
pesquisadores precisam produzir es
tudos de mais longo prazo para mos
trar a prevalência dessa forma de en
zima em várias gerações de uma 
mesma família, composta de indiví
duos hipertensos e sem pressão alta. 
Com esse intuito, novas pesquisas se
rão conduzidas no Hospital do Rim e 
Hipertensão, da Uni
fesp, e no Incor. De ime
diato, Dulce e Krieger 
dispõem, para análise da 
eficiência do marcador, 
de 1.600 amostras de 
urina da população de 
Vitória. O material faz 
parte de um estudo co
ordenado por José Ge
raldo Mill, da Universi
dade Federal do Espírito 
Santo (Ufes), que, em 
conjunto com a Secretaria de Saúde 
de Vitória, mapeou os principais fa
tores de risco cardiovascular entre 
os habitantes da capital capixaba. 

Um ponto ainda obscuro é a ori
gem da ECA de 90 kDa. Por enquan
to, os pesquisadores desconhecem o 
mecanismo biológico que leva à sua 

formação. Não sabem se a enzima 
deriva de uma proteína maior, talvez 
de ECAs com pesos moleculares 
mais elevados que seriam quebradas 
por alguma enzima, ou se decorre 
de alguma alteração genética. Nessa 
segunda hipótese, uma mutação no 
gene responsável pela codificação da 
enzima poderia levar à síntese da 
ECA de 90 kDa. 

E 
stá praticamente descar
tada a hipótese de essa va
riante da enzima ser fru
to de um "evento renal". 
Ou seja, ser originada 

pelo processo de filtração feito pelo 
rim. O fato de Dulce já ter identifi
cado, em ratos, a ECA de 90 kDa em 
vários tipos de tecidos - pulmão, 
adrenal, pâncreas, coração e aorta -
ajuda a excluir essa hipótese. Afinal, 
se está presente em várias partes do 
corpo, essa forma de enzima não pode 
ser fruto da filtração renal. Durante 
o trabalho de elucidação das origens 
do misterioso composto, Krieger es
pera não só provar que a enzima é 
um bom marcador da hipertensão 
humana, mas, quem sabe, mostrar 
também que ela pode estar direta
mente relacionada à gênese da pres
são alta. "De qualquer forma, vamos 
ficar mais do que satisfeitos se con-

Dulce: 20 anos de 
traba lho, teste pronto, 
patente encaminhada e 
seis artigos escritos 
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seguirmos mostrar que a enzima é, 
de fato, um marcador", diz Krieger. 

A identificação do possível mar
cador de hipertensão reforça a tradi
ção da ciência brasileira de produzir 
boas notícias no setor. Na década de 60, 
o pesquisador Sergio Henrique Ferrei
ra, da Faculdade de Medicina de Ri
beirão Preto, da USP, descobriu a 
molécula BPF (fator de potenciação 
da bradicinina), que deu origem ao 
captopril, um dos remédios mais uti
lizados no mundo para o controle da 
pressão alta. Infelizmente, naquela épo
ca, não havia preocupação em requerer 
patentes e os lucros advindos do fei
to acabaram indo para a conta de um 
laboratório estrangeiro, que produ
ziu o medicamento. No início deste 
ano, mais uma contribuição: o Cen
tro de Toxicologia Aplicada do Bu
tantan, um dos Centros de Pesquisa, 
Inovação e Difusão (Cepids) financia
dos pela FAPESP, patenteou o princí
pio ativo de outra molécula, o Evasin, 
que poderá ser usada para produzir 
um fármaco anti-hipertensivo. 

Agora, num claro sinal dos novos 
tempos, em que é prioritário defen
der os interesses da pesquisa nacio
nal, foi a vez de o grupo da Unifesp 
e do Incor dar a sua contribuição 
para o combate à hipertensão. "Não 
patenteamos o marcador e o kitpen
sando em ganhar dinheiro com isso", 
afirma Dulce. "Queremos evitar é 
que alguém lucre com nosso traba
lho e que, no futuro, tenhamos de 
pagar royalties para usar produtos 
derivados de nosso esforço." 

Em setembro, quando esteve em 
Paris e contou os últimos resultados 
de suas pesquisas com o marcador ao 
amigo Pierre Corvol, a quem costuma 
levar a massa de brasileiríssimos pães 
de queijo, a pesquisadora da Unifesp 
ouviu o seguinte comentário: "É uma 
pena, para nós (que não descobrimos 
isso antes)". A reação bem-humorada 
do atual presidente do conselho cien
tífico do Inserm (Instituto Nacional 
da Saúde e Pesquisa Médica) dá bem 
a dimensão do impacto do trabalho 
dos pesquisadores nacionais na luta 
contra a hipertensão. • 
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