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s cientistas norte-ameri-
canos Robert Furchgott, 
Louis J. Ignarro e Ferid 
Murad ganharam, em 
1998, o Prêmio Nobel de 

Medicina. Eles foram escolhidos pelas 
descobertas relacionadas ao óxido nítri-
co (NO). Durante muito tempo, o óxido 
nítrico foi considerado somente um po-
luente do ar, mas as descobertas do trio 
mostraram que o NO é uma molécula 
sinalizadora no sistema cardiovascular, 
tendo aplicações no tratamento de do-
enças cardíacas, da impotência e até do 
câncer. Os três ficaram conhecidos como 
“pais do Viagra”, cujo desenvolvimento 
tem o óxido nítrico como peça-chave.

Murad, atuando em 1977 como mé-
dico farmacologista da Universidade do 
Texas, descobriu que as drogas vasodi-
latadoras agiam pela emissão de óxido 
nítrico, substância que, segundo deter-
minou, atuava relaxando as células da 
musculatura lisa dos vasos. Ele ficou 
fascinado com a ideia de que um gás pu-
desse regular importantes funções celu-
lares e supôs que fatores internos, entre 
os quais hormônios, agissem por meio 
do óxido nítrico.

Furchgott, farmacologista da Univer-
sidade do Estado de Nova York, falecido 
em 2011, constatou em 1980 que os va-
sos sanguíneos são dilatados ou aumen-
tam de calibre porque suas células da su-
perfície interna – endotélio – produzem 
uma molécula sinalizadora que faz com 
que as células musculares relaxem. Fur-
chgott batizou o fator responsável pelo 
relaxamento dos vasos de EDRF. A par-
tir daí, foi iniciada uma corrida mundial 
para identificá-lo. 

Mas foi Louis Ignarro, farmacologis-
ta da Universidade da Califórnia, quem 
conseguiu a prova final. Após uma série 
de análises, algumas feitas em parceria 
com Furchgott, ele demonstrou que o 
EDRF identificado era o óxido nítrico, 
resolvendo definitivamente o problema.

O óxido nítrico é uma substância que 
transmite sinais no organismo – permi-
tindo que mensagens sejam enviadas 
de uma parte do corpo para outra – e 
regula a pressão arterial e a circulação. 
Encontrado na maioria dos seres vivos 
e produzido por diversas células, o gás 
controla a pressão arterial ao dilatar as 
artérias, afeta o comportamento ao ati-
var as células nervosas e, quando pro-
duzido nos glóbulos brancos, torna-se 
tóxico em relação a bactérias e parasitas 
invasores. Hoje, alguns cientistas estão 
estudando se o óxido nítrico poderia ser 
usado para deter o crescimento de tu-
mores cancerígenos.

Após o Prêmio Nobel, a vida de Mu-
rad tem sido extremamente ocupada. Ele 
foi presidente do Departamento de Bio-
logia Integrativa e Farmacologia da Uni-
versidade do Texas. Atualmente, é pro-
fessor do Departamento de Bioquímica 
e Biologia Molecular da Universidade de 
George Washington. Nos últimos anos, 
visitou mais de 40 países para participar 
de conferências, reuniões científicas, se-
minários universitários e para dar con-
sultoria para empresas e governos.

No dia 30 de outubro, Murad reali-
za conferência na Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM) da Unicamp. O even-
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to faz parte das comemorações dos 50 
anos da FCM. Em entrevista ao Jornal 
da Unicamp, Murad falou sobre o futuro 
da medicina no mundo e no Brasil, e re-
lembrou, com orgulho, a sua origem. Seu 
pai, Jabir Murat Ejupi, nasceu na Albânia 
em 1892 e era o mais velho de quatro fi-
lhos. Sua família era de pastores. Ele fu-
giu de casa para vender doces nos Balcãs. 
Com menos de um ano de escolaridade, 
aprendeu a falar sete idiomas e imigrou 
em 1913 para os Estados Unidos com 
um grupo de adolescentes da Áustria. 
Ao entrar no país, seu nome passou a 
ser Murad John. Trabalhou em usinas de 
aço e em fábricas de Cleveland e Detroit, 
instalando-se depois em Chicago.

Sua mãe, Henrietta Josephine Bow-
man, nasceu em 1918 em Alton, Illinois, 
e fugiu de casa aos 17 anos para se casar 
com o seu pai, na época com 39 anos de 
idade. A pobreza na infância e a mínima 
educação dos pais fizeram com que Fe-
rid e seus dois irmãos escolhessem suas 
carreiras logo cedo. Um irmão se tornou 
dentista e outro, professor de antropo-
logia. Eles foram criados num pequeno 
apartamento atrás do restaurante da fa-
mília, em Whiting, Indiana.

“O negócio do restaurante teve gran-
de efeito sobre o meu futuro e dos meus 
dois irmãos. Quando fomos capazes de 
estar em um tamborete para alcançar 
a pia, lavávamos pratos e, mais tarde, 
quando pudemos ver ao longo do bal-
cão, escrevíamos as tabelas e usávamos 
a caixa registradora. Eu fiz isso ao lon-
go de toda a escola primária e do ensi-

no médio, à noite e nos fins de semana. 
Eu criei um jogo acerca daquelas tarefas 
e aprendi a memorizar todos os pedidos 
do cliente em nosso restaurante, com ca-
pacidade para 28 pessoas. Antes que eles 
deixassem as mesas, eu fazia o registro 
mentalmente de suas contas, deixando-
as na caixa registradora para pagarem”, 
revela Murad.

Diz que foram valiosos os ensina-
mentos da mãe e da avó materna sobre 
compaixão e generosidade. Já seu pai, 
relembra, o ensinou a ter habilidade nos 
negócios.  Com 12 anos de idade, Murad 
já sabia que seria médico. Na oitava série, 
foi convidado a escrever um ensaio sobre 
as três profissões que mais lhe atraía. 
Suas escolhas foram: médico, professor e 
farmacêutico, não por acaso as profissões 
que acabou abraçando.

“Não há dúvida de que uma das mi-
nhas maiores conquistas é a de ter par-
ticipado na formação de cientistas de 
sucesso em meu próprio laboratório e 
também influenciado as carreiras de mui-
tos talentosos estudantes de medicina. 
Aprendi que nunca se pode ter recursos 
suficientes quando se olha para novas te-
rapias de doenças graves. Trata-se de um 
empreendimento caro”, disse Murad

De acordo com Murad, o óxido nítrico 
tornou-se uma das zonas mais populares 
de pesquisa da medicina. Como uma 
molécula mensageira, ela tem e continu-
ará a resultar em novos medicamentos 
para diversas doenças. Atualmente, em 
seu laboratório, o farmacologista e sua 
equipe trabalham em pesquisas com cé-

lulas de câncer, as células-tronco embrio-
gênicas e diarreia induzida por toxina 
bacteriana. Outra linha de pesquisa foca 
os nutrialimentos, também chamados de 
nutracêuticos. 

“Os nutracêuticos têm um importan-
te papel na terapia médica suplementar 
para proporcionar o substrato (L-argini-
na), co-fatores, vitaminas e antioxidan-
tes para aumentar a formação e ação de 
óxido nítrico”, explica Murad.

Observando a evolução da ciência e 
quantidade e qualidade de trabalhos cien-
tíficos na área médica publicados em pe-
riódicos internacionais, Murad acredita 
que haverá tecnologia e terapia mais so-
fisticadas em 30 anos. “Vamos ter grandes 
avanços no tratamento de muitas doen-
ças, incluindo doenças cardíacas, câncer, 
regeneração de tecidos e transplantes”, 
vislumbra o cientista norte-americano. 

Para os jovens que desejam se embre-
nhar pelo campo da investigação médi-
ca, seja ela clínica ou de bancada, atrás 
de aparelhos modernos, microscópios e 
reações químicas, Murad aconselha tra-
balhar com afinco, definir suas metas, 
treinar em excelentes universidades e la-
boratórios, com bons orientadores.

E para o Brasil se tornar uma potência 
científica, o ganhador do Prêmio Nobel 
de Medicina de 1998 dá um conselho 
para o governo brasileiro: “aumentar o 
investimento na educação, formação e 
investigação, fornecendo bolsas para jo-
vens cientistas completarem os seus es-
tudos no Exterior”.

Coração
Na aterosclerose, o en-

dotélio tem uma capacidade 
reduzida de produzir óxido 
nítrico (NO). Grandes esfor-
ços com base no novo co-
nhecimento do NO como uma 
molécula sinal são objeto de 
pesquisa para descoberta de 
drogas cardíacas mais poten-
tes.

Choque 
As infecções bacterianas 

podem levar à sepse e ao 
choque circulatório. Nesta 
situação, o NO desempenha 
um papel nocivo. Os glóbulos 
brancos reagem a produtos 
bacterianos, libertando gran-
des quantidades de NO que 
dilatam os vasos sanguíneos, 
causando queda de pressão 
arterial. Nesta situação, os 
inibidores da síntese de NO 
pode ser útil no tratamento de 
cuidados intensivos.

Pulmões 
O gás NO tem sido utili-

zada para reduzir a pressão 
sanguínea perigosamente 
alta nos pulmões de recém-
nascidos. Mas, em concen-
trações elevadas, o gás pode 
ser tóxico.

Câncer 
Os glóbulos brancos ser-

vem não só para matar agen-
tes infecciosos, como bacté-
rias, fungos e parasitas, mas 
também para defender o hos-
pedeiro contra tumores. Os 
cientistas estão, atualmente, 
testando o NO para parar o 
crescimento de tumores, uma 
vez que este gás pode induzir 
a morte celular programada, 
chamada de apoptose.

Impotência 
O NO pode iniciar uma 

ereção do pênis, dilatando 
os vasos sanguíneos para 
os corpos de ereção. Este 
conhecimento já levou ao 
desenvolvimento de novos 
medicamentos contra a impo-
tência.

Análises de diagnóstico 
Doenças infl amatórias 

podem ser reveladas por aná-
lise da produção de NO a par-
tir dos pulmões e intestinos. 
Isto é usado para diagnosticar 
a asma, colite e outras doen-
ças.

Memória 
O NO é importante para 

o olfato e a capacidade de re-
conhecer diferentes aromas. 
Pode até ser importante para 
a memória.


