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Resumo 

Introdução: A Doença Hipertensiva Gestacional (DHG) é a principal causa de 

morbimortalidade maternofetal no mundo (Duley, 2009). De acordo com o National High 

Blood Pressure Education Program Working Group, a DHG apresenta 4 classes de 

diagnósticos: Hipertensão Crônica, Hipertensão Gestacional, Pré-eclâmpsia/eclâmpsia (PE) e 

Pré-eclâmpsia Sobreposta (PES), sendo essas classificações confirmadas somente após a 12ª 

semana do parto. A PE é uma doença de etiologia desconhecida que se caracteriza pelo 

aumento dos níveis tensionais maior ou igual a 140/90 mmHg, após a 20ª semana de gestação, 

na presença de proteinúria patológica (Gifford R.W, 2000). A Enzima Conversora de 

Angiotensina (ECA) converte angiotensina I em angiotensina II, potente vasoconstritor 

endógeno que participa da regulação da pressão arterial. A ECA é uma proteína polimórfica, 

apresentando as isoformas 190, 90 e 65 kDa. No gel por técnica Western Blot da urina de 

hipertensos a banda de 90 kDa é detectada, substituindo a presença da isoforma 190 kDa 

revelada em normotensos. Este trabalho visa estudar a atividade e os polimorfismos protéico e 

genético da ECA na PE, avaliando o papel desta no diagnóstico e diferenciação dos distúrbios 

hipertensivos gestacionais. 

 Metodologia: O projeto foi aprovado pela Comissão Científica e pelo Comitê de Ética da 

PUCRS e CONEP. Até o momento foram coletadas pacientes que recebem assistência no 

Hospital São Lucas da PUCRS e Hospital de Clínicas de Porto Alegre/UFRGS. A seleção é 

aleatória; coleta-se dados de anamnese, exame físico e exames complementares, incluindo 

uma coleta de 100 mL de urina e 5 mL de sangue. Da amostra de sangue são retirados 

leucócitos para a genotipagem do polimorfismo da ECA, e da urinária as proteínas são 

extraídas para a verificação do polimorfismo protéico. Todas pacientes são devidamente 
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informadas sobre a pesquisa, e são incluídas após a assinatura de Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

Resultados: Até o momento foram coletadas amostras de 25 Gestantes Normotensas (GN) e 

25 gestantes com Síndrome de Pré-eclâmpsia (SPE). Os resultados parciais mostram que a 

distribuição genotípica na PE é de 36% II, 45% ID e 65% DD, sendo o último genótipo 

conhecido como de risco para doenças cardiovasculares. Avaliou-se a atividade enzimática; a 

Figura 1 apresenta uma análise da atividade da ECA através da degradação de dois substratos 

ZPhe-HL e HHL em gestantes normotensas e com pré-eclâmpsia. A Figura 2 mostra uma 

análise da ECA na urina de gestantes com PE, onde os valores da ECA encontrados na urina 

de gestantes com PES são superiores aos das pacientes com PE. A análise do polimorfismo 

protéico é feita por Western Blot e se encontra em andamento. 

Figura 1 – Atividade da ECA na urina de gestantes. 

 

Figura 2- Atividade da ECA na urina de gestantes com pré-eclâmpsia.  
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Conclusão: Os níveis de atividade da ECA para os dois substratos são mais elevados durante 

o período gestacional tanto no grupo das normotensas quanto das com SPE. No entanto, no 

grupo de pré-eclâmpticas estes valores são mais altos e ao término da gestação caem para 

níveis acima dos apresentados pelo grupo controle. A freqüência do alelo D é maior no grupo 

PE (64 %) que no grupo controle (48%). A análise conjunta da atividade da ECA com os 

polimorfismos genético e protéico permitirá um melhor entendimento da participação desta 

enzima na pré-eclâmpsia.    
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