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Notícia anterior Próxima notícia

Proteína age como exercício no coração
Cardiotrofina-1 faz o órgão aumentar o bombeamento de sangue

Uma proteína capaz de “enganar” o coração para aumentar o bombeamento de sangue de maneira similar
à resposta que o órgão normalmente dá ao exercício físico e à gravidez foi apresentada ontem por um estudo
publicado na revista “Cell Research”. A cardiotrofina-1 também conseguiu reparar danos e melhorar o fluxo
sanguíneo em animais com insuficiência cardíaca, o que faz dela uma possível alternativa aos transplantes.

Corrida. Substância provoca uma reação similar a de atividades físicas

Um grupo de camundongos usados no estudo tinha insuficiência provocada por ataque cardíaco, que afeta
o lado direito do coração, e o outro tinha a doença por causa de hipertensão pulmonar, também afetando o
lado direito do órgão. Quando o tratamento com a proteína terminou, o coração voltou para sua condição
original, da mesma forma que acontece quando se faz exercícios físicos ou se chega ao fim de uma gravidez.

— Esta terapia experimental é muito animadora, particularmente porque demonstra potencial para tratar a
insuficiência cardíaca tanto do lado esquerdo quanto do direito — avalia Duncan Stewart, vicepresidente de
pesquisas no Hospital de Ottawa, no Canadá, onde foi realizado o estudo. — Atualmente, o único tratamento
para insuficiência cardíaca no lado direito é o transplante. E, no lado esquerdo, apesar de termos drogas que
podem reduzir os sintomas da insuficiência cardíaca, não podemos corrigir o problema.

Teoricamente, os exercícios físicos poderiam dar ao paciente os mesmos benefícios da proteína, mas
pessoas que sofrem com insuficiência cardíaca não conseguem se exercitar muito.

ESTÁGIO FINAL
Para Felix Ramires, responsável pelo programa de Insuficiência Cardíaca do Hospital do Coração (Hcor), a

notícia é animadora porque ainsu fi ciênciaéoest ágio final de todas as doenças que afetamo coração eéa
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terceira causa clínica de internação nos hospitais da rede pública no Brasil.
— Ainda são necessárias outras pesquisas e não sei em quanto tempo isso pode beneficiar os pacientes,

mas este estudo gera uma expectativa muito grande não só quanto à substituição dos transplantes, mas em
relação à melhora do tratamento como um todo.
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