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RESUMO  
  
  

A síndrome nefrótica (SN) é uma glomerulopatia caracterizada por alterações clínicas e bioquímicas que 

incluem edema, hipoalbuminemia, dislipidemia e proteinúria intensa. Essa comorbidade acomete adultos e 

crianças e pode ser provocada por doenças renais primárias ou secundárias. Nos pacientes portadores de 

nefropatia que apresentam edema ou retenção de sal e água, os diuréticos são precisamente indicados, sendo a 

furosemida um dos mais utilizados mesmo havendo controvérsias sobre seu uso no tratamento da doença. É 

sabido que o edema tecidual, a hipertensão arterial e a retenção dos íons sódio e potássio são características 

comuns, tanto nos pacientes quanto nos modelos experimentais de SN. O modelo experimental de indução da 

SN pelo fármaco Cloridrato de Doxorrubicina tem sido bem aceito e amplamente utilizado. Assim, o objetivo 

do presente estudo foi avaliar a influência do uso da furosemida sobre o comportamento da pressão 

arterial, a excreção renal de sódio/potássio e a evolução da lesão renal em ratos com nefropatia induzida 

pela Doxorrubicina. Foram utilizados 18 ratos Wistar machos, com peso médio de 180 gramas no início do 

experimento. Os animais foram divididos em 3 grupos experimentais: Grupo CONTROL (n=6), animais 

controles que receberam injeção endovenosa de salina e também não foram tratados após a injeção, DOXO 

(n=6) animais que receberam injeção endovenosa de Doxorrubicina e não foram tratados após a injeção e 

DOXO-F (n=6), animais que receberam injeção endovenosa de Doxorrubicina e foram tratados com o diurético 

Furosemida após a injeção. Durante os dias 0, 7, 14, 21, 28 e 35 foi avaliado o consumo de água e realizado a 

coleta de urina dos animais para realização de posteriores análises. A pressão arterial e a frequência cardíaca 

também foram avaliadas nos dias 0, 8, 15, 22, 29 e 36. A eutanásia dos animais, por exsanguinação, ocorreu 37 

dias após a indução da nefropatia, sendo realizada coleta de material biológico para posteriores análises. Os 

resultados demonstraram que a furosemida foi capaz de reduzir os níveis da pressão arterial, aumentar a diurese 

quando relacionada ao consumo de água pelos animais, além da tendência em reduzir a dislipidemia e aumentar 

a excreção renal de sódio. Na dosagem utilizada a furosemida não foi capaz de provocar alterações em outros 

parâmetros como frequência cardíaca, massa renal, teor de umidade renal, peso corporal e proteinúria. 

 

Palavras chave: Síndrome nefrótica. Ratos. Diurético. Furosemida. Pressão arterial. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ABSTRACT  
  
  

Nephrotic syndrome (NS) is a glomerulopathy characterized by clinical and biochemical changes that include 

edema, hypoalbuminemia, dyslipidemia, and intense proteinuria. This comorbidity affects adults and children 

and can be caused by primary or secondary kidney diseases. In patients with nephropathy who have edema or 

salt and water retention, diuretics are precisely indicated, with furosemide being one of the most used even 

though there are controversies about its use in the treatment of the disease. It is known that renal edema, arterial 

hypertension, and retention of sodium and potassium ions are typical features, both on patients and in 

experimental models of NS. The experimental model of SN induction by the drug Doxorubicin Hydrochloride 

has been well accepted and widely used. Thus, the purpose of the present study was to evaluate the influence of 

the use of furosemide on the behavior of blood pressure, renal sodium/potassium excretion, and the evolution 

of renal injury in rats with Doxorubicin-induced nephropathy. Eighteen male Wistar rats, with an average 

weight of 180 grams, were used at the beginning of the experiment. The test animals were put into 3 

experimental groups: CONTROL group (n = 6), control animals that received an intravenous injection of saline 

and were also not treated after the injection, DOXO group (n = 6) animals that received an intravenous dose of 

Doxorubicin and were not treated after the injection and DOXO-F group (n = 6), animals that received an 

intravenous dose of Doxorubicin and were treated with the diuretic Furosemide after the injection. During days 

0, 7, 14, 21, 28, and 35, water consumption was evaluated and urine collected from the animals for further 

analysis. Blood pressure and heart rate were also evaluated on days 0, 8, 15, 22, 29, and 36. The euthanasia, by 

exsanguination, of the animals occurred 37 days after the induction of nephropathy, and biological material was 

collected for further analysis. The results showed that furosemide was able to reduce blood pressure levels, 

increase diuresis when related to water consumption by animals, reduce non-significantly dyslipidemia, and 

increase renal sodium excretion. Furosemide was not able to cause positive changes in other parameters such as 

heart rate, renal mass, renal moisture content, body weight, and proteinuria. 

Keywords: Nephrotic syndrome. Rats. Diuretic. Furosemide. Blood pressure.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A síndrome nefrótica (SN) é uma glomerulopatia caracterizada por alterações clínicas e 

bioquímicas que incluem edema, hipoalbuminemia, dislipidemia e proteinúria intensa, com 

excreção urinária de proteína acima de 3,5 g por 1,73 m² de superfície corporal, ou acima de 50 

mg/kg de peso em um período de 24 horas. Essa comorbidade acomete adultos e crianças, 

podendo ser provocada por doenças renais primárias ou secundárias (VERONESE, F. J. V. et al., 

2013; WANG; CHIA SHI; GREENBAUM, 2019).  

Nas fases iniciais da SN, algumas das principais complicações estão relacionadas às 

infecções e insuficiência renal aguda. Dessa forma, indivíduos que não respondem ou não fazem 

tratamento específico para a glomerulonefrite podem continuar durante meses ou anos em 

“estado nefrótico” sob o risco de desenvolverem outras complicações como desnutrição, 

hiperlipidemia, insuficiência renal crônica, alterações de funções endócrinas e distúrbios 

hidroeletrolíticos (KUMAR et al., 2019; VERONESE, F. V. et al., 2010).  

Em indivíduos portadores de SN, a insuficiência renal pode ocorrer de forma aguda ou 

em função da evolução progressiva da doença renal. Entre os prováveis desencadeadores da 

insuficiência renal aguda encontram-se a hipovolemia, que pode ser provocada pelo uso 

inadequado de diuréticos, medicamentos nefrotóxicos e, mais raramente, por trombose das veias 

renais. A evolução para a insuficiência renal crônica (IRC) depende do tipo histológico da doença 

renal primária e da resposta ao tratamento (THOMÉ et al., 2019).  

A hipertensão arterial (HA) é um importante fator desencadeador da insuficiência renal 

crônica, e quando associadas, essas duas condições aumentam o risco para outras doenças 

cardiovasculares (BORTOLOTTO, 2008).  

Nos pacientes portadores de nefropatia que apresentam edema ou retenção de sal e água, 

os diuréticos são precisamente indicados, sendo os tiazídicos indicados para os pacientes com 

função renal menos comprometida e os diuréticos de alça para os pacientes com maior 

comprometimento da função renal (IOREMBER; AVILES, 2017). O tratamento geralmente é 

feito por meio da restrição dietética de sódio e do uso de diuréticos, mas ainda assim o edema 

pode persistir em alguns pacientes (DUFFY et al., 2015).  

É sabido que o edema tecidual, a hipertensão arterial e a retenção dos íons sódio e 

potássio são características comuns, tanto nos pacientes quanto nos modelos experimentais de SN 
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(BOHNERT; ARTUNC, 2018; SHATAT; BECTON; WORONIECKI, 2019). Portanto, faz- se 

necessária a avaliação da dinâmica renal de excreção dos íons sódio (Na+) e potássio (K+) e a 

relação desses íons com a presença do edema, a progressão da disfunção renal e possíveis 

alterações na pressão arterial. Mesmo havendo controvérsias quanto aos seus benefícios e efeitos 

colaterais, a furosemida é um dos diuréticos mais utilizados para o controle do edema na SN 

(DUFFY et al., 2015; SYNDROME et al., 2011)  

Modelos experimentais têm cooperado bastante para o entendimento da fisiopatologia da 

SN, entre esses destaca- se o modelo de indução da SN pelo quimioterápico doxorrubicina. Em 

roedores, este fármaco provoca lesões renais semelhantes às observadas em pacientes com SN 

(DE FÁTIMA PEREIRA et al., 2015; EDDY et al., 2012; LEE; VINCENT, W.S.; HARRIS, 

2011; WANG, Y. et al., 2000). No entanto, estudos que avaliem a utilização da furosemida em 

modelos experimentais de SN ainda apresentam resultados controversos na literatura. Dessa 

forma, faz-se necessária uma análise da possível interferência do uso desse diurético na dinâmica 

de excreção renal dos íons Na+ e K+, na instalação e progressão do edema e da disfunção renal e 

no controle da pressão arterial, em modelo experimental de SN, a fim de colaborar com o 

prognóstico desta nefropatia.  

    
2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a influência do uso do diurético furosemida sobre o comportamento da pressão 

arterial, a excreção renal de sódio/ potássio e a evolução da nefropatia em ratos com síndrome 

nefrótica (SN) induzida pela Doxorrubicina.   

  

2.2 Objetivos específicos  

 

• Avaliar as alterações bioquímicas e histológicas renais em ratos com SN, sem 

tratamento, em relação aos animais tratados com furosemida e aos animais do grupo 

controle;   
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• Avaliar os níveis da pressão arterial (PA) e da frequência cardíaca (FC) em ratos com 

SN, sem tratamento, em relação aos animais tratados com furosemida e aos animais do 

grupo controle.   

• Avaliar a variação da massa corporal em ratos com SN, sem tratamento, em relação aos 

animais tratados com furosemida e aos animais do grupo controle;  

• Avaliar o consumo de água, a produção de urina e a relação entre esses dois parâmetros 

em ratos com SN, sem tratamento, em relação aos animais tratados com furosemida e 

aos animais do grupo controle;   

  

• Avaliar as massas hidratada e desidratada, bem como o teor de umidade dos rins de 

ratos com SN, sem tratamento, em relação aos animais tratados com furosemida e aos 

animais do grupo controle;  

• Avaliar a excreção urinária dos íons Na+ e k+, em ratos com SN, sem tratamento, em 

relação aos animais tratados com furosemida e aos animais do grupo controle.   
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

  

3.1 A Síndrome Nefrótica e suas características  

    

 Tapia e Bhimji (2017) definiram a síndrome nefrótica (SN) como uma desordem clínica 

caracterizada por proteinúria maciça (maior que 40 mg / m² por hora), presença de 

hipoalbuminemia (albumina sérica menor que 30 g / L), edema e hiperlipidemia, entre outras 

complicações. A doença é resultante do aumento da permeabilidade da membrana glomerular 

renal, provocada por desordem renal primária ou de forma secundária, como consequência de 

outras doenças (TAPIA; BHIMJI, 2017).  

Dados de um ambulatório de referência em um hospital no sul do Brasil mostraram que 

entre os anos 1990 e 2007 foram diagnosticados 309 casos de SN em pacientes com mais de 14 

anos de idade (THOMÉ et al., 2019). Entre esses, 219 (71%) corresponderam à síndrome 

nefrótica primária, com tipos histológicos distribuídos em: glomeruloesclerose segmentar e focal 

(GESF) (45,6%), glomerulonefrite membranosa idiopática (GNMI) (28,3%), alterações 

glomerulares mínimas (AGM) (11,9%), glomerulonefrite membranoproliferativa (GNMP) 

(11,9%) e glomerulonefrite por IgA (GNIgA) (2,3%) (THOMÉ et al., 2019). 

A síndrome nefrótica primária ou idiopática (SNI) é a forma mais frequente da doença, 

tanto em adultos quanto em crianças, sendo caracterizada por GESF, GNMI, AGM, GNPM e 

mais raramente por GNIgA. Estima-se que apenas 20% a 25% dos casos de SN são de origem 

secundária, desencadeadas à partir de doenças de base como diabetes mellitus, lúpus eritematoso 

sistêmico, amiloidose, infecções bacterianas e virais, neoplasias e uso de medicamentos, entre 

outras (VERONESE, F. V. et al., 2010).  

Peritonite espontânea, pneumonia e infecções cutâneas são consideradas as principais 

infecções bacterianas que acometem pacientes diagnosticados com SN. Complicações 

tromboembólicas, principalmente trombose venosa, são frequentes em até 40% dos pacientes 

adultos, sendo consideradas mais comuns a trombose da veia renal (29%), tromboembolia 

pulmonar (17%-28%) e trombose venosa profunda, dos membros inferiores (11%), que podem 

repercutir em outros leitos vasculares. A trombose arterial também é observada em pacientes 

adultos, sendo o acidente vascular cerebral isquêmico uma complicação responsável pelas 
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elevadas taxas de morbimortalidade nos pacientes nefróticos (IWAKI et al., 2015; ROY et al., 

2017; VERONESE, F. V. et al., 2010).  

De acordo com Gupta et al. (2019) o edema é um dos quatro sinais definidores da SN e 

está presente em todos os pacientes. Pode ser bastante significativo e responder pelo aumento de 

até 30% do peso corporal total dos pacientes. O protocolo de tratamento do edema varia muito 

entre os profissionais da saúde, uma vez que ainda não existem diretrizes clínicas nacionais ou 

internacionais para o controle deste, quando associado à SN. Ainda de acordo com Gupta e 

colaboradores (2019) entre os fatores contribuintes para a formação do edema na SN estão a 

perda de albumina na urina e a retenção excessiva de sódio.  

A pressão oncótica capilar encontra-se reduzida em pacientes com SN (HARRIS; 

NEILSON, 2006; RAY et al., 2016). Segundo a Lei de Starling, uma redução na pressão oncótica 

do plasma pode favorecer o movimento de saída de líquidos através da parede capilar. Isso 

acontece principalmente em pacientes com quadro de hipoalbuminemia grave (RAY et al., 2016).  

O edema (Figura 1) é uma manifestação clínica importante na SN, contudo, o seu 

mecanismo de formação é bastante controverso.  Além disso, a terapia do edema, em pacientes 

com SN, muda consideravelmente entre os profissionais de saúde, por não haver, ainda diretrizes 

clínicas para uma melhor conduta terapêutica (GUPTA et al., 2019; SIDDALL; 

RADHAKRISHNAN, 2012). Duas teorias foram propostas para explicar a formação do edema 

nefrótico, o mecanismo clássico de enchimento incompleto (Underfilling) e o mecanismo de 

enchimento excessivo (Overflow ou Overfilling) (SHERLOCK et al., 1963).   

 

Figura 1- Rato com nefropatia induzida pela Doxorrubicina. 

 

Legenda: Edema abdominal (ascite). 
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Na teoria “Underfill” a proteinúria leva o paciente ao quadro de hipoalbuminemia, com 

diminuição da pressão oncótica do plasma. Dessa forma o líquido contido no espaço intravascular 

se move, por osmose, para o interstício, com consequente hipovolemia vascular, ativação do 

sistema renina angiotensina aldosterona e retenção de sódio. Essa teoria remete ao significado do 

próprio nome, Underfill, ou seja, vasos poucos preenchidos com líquido (SIDDALL; 

RADHAKRISHNAN, 2012).  

Na teoria “Overfill” sugere-se o aumento na retenção de sódio e água pelos túbulos 

renais. Por essa teoria, não ocorre hipovolemia e o componente determinante do edema é a 

intensa retenção de sódio, que ocorre ao nível dos túbulos distais (MORALES; VERONESE; 

WEBER, 2000; SIDDALL; RADHAKRISHNAN, 2012). De acordo com Plun et al. (1996) na 

SN pode haver uma resistência à atuação do peptídeo atrial natriurético (PAN), acarretando um 

balanço positivo de sódio, com consequente aumento do volume plasmático e formação do 

edema.  De acordo com Stephan, Orth e Eberhard (1998) a retenção de sódio acontece na fase 

inicial da SN, precedendo a hipoalbuminemia e a redução da pressão oncótica. 

No ano de 1983, Ichikawa et al. corroborando a teoria Overfill, demonstraram que a 

retenção de sódio e a proteinúria acontecem sem a redução do volume plasmático, sugerindo 

lesão renal intrínseca. Joles et al. (1993) mostraram uma contradição na teoria Underfill ao 

evidenciarem que ratos, assim como humanos, com baixos níveis de albumina no plasma não 

desenvolveram edema e nem mesmo retenção de sódio. Assim, novas teorias têm surgido na 

expectativa de explicar a fisiopatologia do edema na SN, contudo essa questão ainda persiste sem 

resposta definitiva (ELLIS, 2016; SIDDALL; RADHAKRISHNAN, 2012).  

Outra característica da SN é o quadro de hiperlipidemia. Muitas complicações da SN, 

incluindo o aumento do risco de aterosclerose e tromboembolismo, podem estar relacionadas ao 

metabolismo lipídico desregulado e à dislipidemia. Essas irregularidades incluem níveis 

plasmáticos elevados de colesterol, triglicerídeos e apolipoproteína B contendo lipoproteínas 

VLDL e IDL; redução na atividade da lipoproteína lipase nos tecidos endotelial, muscular e 

adiposo; redução da atividade da lipase hepática; e aumento dos níveis da enzima PCSK9. Além 

disso, há aumento nos níveis plasmáticos de partículas imaturas de lipoproteína de alta densidade 

(HDL) e redução do efluxo de colesterol (AGRAWAL et al., 2018; SIDDALL; 

RADHAKRISHNAN, 2012; VAZIRI, 2003).   
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Figura 2- Amostras sanguíneas de ratos com nefropatia induzida pela Doxorrubicina.  

A 
Legenda: Imagens sugestivas de aumento na concentração de lipídeos em relação aos animais controles. 

 

Distúrbios no metabolismo lipídico e lipoproteico, na SN, resultam em “nefrotoxidade 

lipídica” e outras complicações, como aterosclerose, doenças cardiovascular, renal e 

tromboembolismo (AGRAWAL et al., 2018; VAZIRI, 2003). Ao limitar a oferta de lipídeos aos 

músculos para geração de energia e ao tecido adiposo para armazenamento de energia, as 

alterações no metabolismo lipídico favorecem a diminuição da massa corporal e da capacidade de 

realizar exercícios (VAZIRI, 2003). As lipoproteínas de densidade intermediária (IDL), de muito 

baixa densidade (VLDL), de baixa densidade (LDL) e o colesterol, aumentam no plasma de 

pacientes com SN, devido principalmente à depuração diminuída e ao aumento da biossíntese 

desses lipídeos (AGRAWAL et al., 2018).  

Adultos com SN apresentam um risco relativamente maior de sofrer infarto agudo do 

miocárdio e morte, em comparação aos indivíduos saudáveis. Em relação às crianças os dados 

ainda são pouco conhecidos. A hiperlipidemia está associada ao risco aumentado para a doença 

cardiovascular acelerada e doença renal progressiva. Além disso, a SN pode ser acompanhada 

por dislipidemia moderada a grave. Embora os níveis séricos elevados de colesterol e 

triglicerídeos tenham sido observados desde as primeiras descrições da SN, as consequências em 

longo prazo da dislipidemia prolongada permanecem relativamente pouco conhecidas 

(AGRAWAL et al., 2018).  

Segundo Hull e Goldsmith (2008), a proteinuria é provocada pelo aumento na 

permeabilidade glomerular para moléculas grandes, como albumina e outras proteínas 
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plasmáticas.  Proteinúria maciça é entendida como a excreção de proteína urinária acima de 3,5 g 

por 1,73 m² de superfície corporal em 24 horas ou acima de 50 mg/kg de peso em 24 horas 

(BRASIL, 2013). Representa o distúrbio primário da SN e surge devido à perda de integridade da 

barreira estrutural e/ou funcional da parede do capilar do glomérulo, que normalmente inibe a 

passagem de proteínas séricas para o espaço urinário (GUARAGNA, 2014).   

De acordo com Morales, Veronese e Webber (2000), as principais medidas para 

diminuição da proteinúria são: uso de inibidor da enzima de conversão da angiotensina; dieta 

hipoproteica e uso de antiinflamatórios não esteroides. Estes autores citam ainda que os 

inibidores da enzima de conversão da angiotensina (ECA) podem reduzir a proteinúria em até 

50% nos pacientes e assim, adiar a progressão da doença renal crônica. Esta classe de fármaco 

atua diminuindo a pressão intraglomerular e adicionalmente reduzindo a proliferação celular e a 

formação de matriz mesangial.  

Inicialmente foram recomendadas dietas hiperproteicas para todos os pacientes com SN. 

Contudo, foi percebido que esse tipo de dieta era ineficaz para elevar os níveis de albumina no 

plasma, além de acarretar aumento da proteinúria e agravamento do dano renal nesses pacientes. 

Uma vez que o aumento da proteinúria ocorre devido ao aumento da carga proteica filtrada nos 

glomérulos (MORALES; VERONESE; WEBER, 2000).  

Observou-se também que o uso de dieta hipoproteica, com 0,6 a 0,8 g/kg/dia de 

proteínas, não foi eficaz em reduzir significativamente a proteinúria, a não ser quando associada 

aos inibidores da ECA. Além disso, é importante ressaltar que dietas com restrição proteica 

podem provocar desnutrição, caso não se forneça um aporte calórico adequado (MORALES; 

VERONESE; WEBER, 2000).  

 A restrição proteica para 0,6 a 0,8 g/ kg/dia é indicada para os indivíduos com redução 

da função renal, com depuração da creatinina endógena inferior a 55 ml/min (DON et al., 1991). 

Contudo, ensaios clínicos precisam ser realizados para testar o protocolo, visto que a restrição de 

proteína na dieta de pacientes com disfunção renal aumenta o risco de desnutrição quando 

comparados com indivíduos saudáveis (KNIGHT et al., 2003; LOCATELLI et al., 1991). Em 

relação à suplementação proteica, de acordo com Kim e Tam (2011), a ingestão excessiva de 

proteínas pode provocar ou acelerar a lesão renal, e a restrição de proteínas na dieta pode evitar 

um declínio da função renal e resguardar efetivamente os rins de animais com nefropatia induzida 

por Doxorrubicina.  
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Segundo Morales, Veronese e Weber (2000) o uso de anti-inflamatórios não esteroides 

(AINEs) reduz a proteinúria em níveis comparáveis aos inibidores da ECA e o mecanismo 

proposto é a inibição da síntese de prostaglandinas. O efeito dos AINEs é mais rápido do que o 

produzido pelos inibidores da ECA, podendo acontecer entre 1 e 3 dias e está associado à 

redução da FG e do fluxo plasmático renal (FPR) (MORALES; VERONESE; WEBER, 2000).  

A albumina, sintetizada pelo fígado, é a mais abundante proteína plasmática e representa 

50% das proteínas totais do plasma humano (DOS SANTOS et al., 2004). Exerce múltiplas 

funções, como a regulação da pressão osmótica, transporte de moléculas pouco solúveis em água, 

além de apresentar efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios (THONGPRAYOON et al., 2018). 

A hipoalbuminemia, definida como o índice de albumina sérica abaixo de 2,5 g/dl ou < 30 g/L é 

considerada um dos critérios de diagnóstico por ser um evento marcante na SN (HULL; 

GOLDSMITH, 2008; PRAGA et al., 1991). Um método bioquímico importante para o 

diagnóstico precoce da nefropatia é a dosagem de microalbuminúria, que inclusive deve ser 

estimulado como exame de rotina para os pacientes (FRANCO, 2002).  

 

3.2 Hipertensão Arterial na Síndrome Nefrótica 

 

A hipertensão arterial (HA) pode estar presente em pacientes com SN e sua etiologia é 

multifatorial. Alguns fatores conhecidos, que podem contribuir para elevações nos níveis da 

pressão arterial são as mudanças nos fluidos corporais e os efeitos colaterais de medicamentos. 

Outras causas para a hipertensão arterial crônica estão relacionadas ao fibrosamento renal, 

retenção de sódio, diminuição da taxa de filtração glomerular, progressão da doença renal 

crônica, predisposição genética, sobrecarga de volume, além do aumento na atividade do sistema 

renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) (AGRAWAL et al., 2018; BORTOLOTTO, 2008; 

SHATAT; BECTON; WORONIECKI, 2019).  

O sódio, além de desempenhar um papel central no desenvolvimento do edema em 

indivíduos com SN está associado também ao descontrole da pressão arterial nesses pacientes 

(SHATAT; BECTON; WORONIECKI, 2019). Segundo Ray et al. (2016), a retenção excessiva 

de sódio ocorre em alguns pacientes com SN mesmo na ausência de ativação do sistema renina 

angiotensina-aldosterona, indicando assim, um defeito intrínseco na excreção de sódio pelo rim e 

fazendo com que a HA seja de difícil controle (HARRIS; NEILSON, 2006).  
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Alguns medicamentos, comumente utilizados no tratamento da SN, afetam a PA e 

contribuem para o desenvolvimento da HA. Os inibidores de calcineurina, devido às suas 

atividades imunossupressoras, são geralmente usados em pacientes com SN e que apresentam 

resistência ao uso de corticoides; um subgrupo de pacientes com SN com maior probabilidade de 

desenvolver HA, em comparação aos pacientes com síndrome nefrótica que respondem ao 

tratamento com corticóides (SHATAT; BECTON; WORONIECKI, 2019). Contudo, esses 

medicamentos promovem efeitos vasoconstritores por ativação dos principais sistemas de 

vasoconstrição, como o sistema renina- angiotensina- aldosterona. Ainda, aumentam a atividade 

do nervo simpático e estão relacionados também à interferência no equilíbrio de substâncias 

vasoativas, incluindo endotelina e óxido nítrico, favorecendo ainda a formação de radicais livres 

(HOŠKOVÁ et al., 2017). Sendo assim, esses medicamentos são capazes de induzir 

nefrotoxicidade e aumento na PA. Portanto, mesmo a ciclosporina (inibidor de calcineurina) 

sendo eficaz em induzir ou manter a remissão em pacientes com SN de recidivas frequentes ou 

dependentes de corticosteroides, seu uso não é indicado em pacientes com hipertensão arterial 

não controlada (SHATAT; BECTON; WORONIECKI, 2019).  

Esteroides sintéticos como a prednisona, e metil-prednisona são utilizados no tratamento 

de pacientes com SN. Esses esteroides possuem atividades glicocorticoides e mineralocorticoides 

ligeiramente diferentes, além das propriedades imunossupressoras e anti-inflamatórias. A 

retenção de sódio por meio da ativação dos receptores de mineralocorticoides influenciam a 

regulação da PA, contudo, o mecanismo exato pelo qual o efeito glicocorticóide induz HA ainda 

não é claro. A alta prevalência de HA em pacientes tratados com esteroides foi relatada mesmo 

em terapia com atividade predominantemente glicocorticoide. Os esteroides sintéticos podem 

atuar na regulação da PA por meio de outros mecanismos, como mudanças de fluidos do 

compartimento intersticial para o intravascular, aumento da atividade da renina plasmática e 

aumento da atividade do sistema nervoso simpático (SHATAT; BECTON; WORONIECKI, 

2019). De acordo com Shatat, Becton e Woroniecki (2019) o efeito da terapia com esteroides na 

PA em crianças com SN é bastante variável. Alguns indivíduos com SN podem apresentar 

agravamento da HA após a terapia com esteroides, enquanto outros apresentam melhora 

significativa nos níveis da PA, após alcançar a remissão da SN, apesar de estarem em terapia com 

esteroides em altas doses.  

https://www.frontiersin.org/people/u/131756
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De acordo com Franco (2002), cerca da metade das causas secundárias de HA está 

relacionada às doenças do parênquima renal. A avaliação da função renal é feita por meio da 

dosagem da creatinina sérica e do exame de urina convencional, com o intuito de investigar a 

presença de proteinúria. Esses métodos de diagnóstico são simples e precisos.   

Segundo Marinho et al. (2017) a IRC tem como principais doenças de base o diabetes e 

a HA, sendo que o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz destas doenças, nos estágios iniciais 

da insuficiência renal, contribuem para a redução dos desfechos deletérios e riscos de morbidade 

relacionados às nefropatias.   

A IRC considerada como a perda permanente da função renal, é vista como um 

problema de saúde pública em todo o mundo (MARINHO et al., 2017). Com o intuito de facilitar 

o atendimento clínico ao paciente com insuficiência renal, a IRC é classificada em 5 estágios, nos 

quais os estágios de 1 a 3 envolvem o tratamento conservador, o estágio 4 o tratamento pré-

dialítico e o último estágio envolve o tratamento dialítico (BRASIL, 2014). Uma análise 

transversal realizada pelo National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) entre 

os anos de 1999 e 2004, com uma amostra representativa da população dos EUA, com 20 anos de 

idade ou mais, demonstrou que 13% dos adultos dos EUA apresentava IRC entre os estágios 1 e 

4 (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). De acordo com Santos e colaboradores (2019), estima-se que 

a prevalência mundial de DRC esteja entre 11% e 13% e que aproximadamente cinco milhões de 

pessoas necessitem de terapia renal substitutiva. Dados epidemiológicos evidenciam que no 

Brasil a incidência e a prevalência da disfunção renal vêm aumentando progressivamente, além 

das dificuldades em relação ao prognóstico e os altos custos para o tratamento da doença. Em 

julho de 2017 no Brasil, o número total estimado de pacientes em diálise foi de 126.583 

(BASTOS; KIRSZTAJN, 2011; MARINHO et al., 2017; THOMÉ et al., 2019).   

A prevalência da hipertensão arterial (HA) aumenta à medida que a insuficiência renal 

progride, ocorrendo em cerca de 90% dos indivíduos que necessitam de terapia de substituição 

renal. Geralmente faz-se necessário o uso de múltiplas drogas, com mecanismos de ação 

distintos, para alcançar o controle adequado dos níveis pressóricos. Todos os anti-hipertensivos 

podem ser utilizados para o adequado controle da PA em pacientes com disfunção renal, sendo o 

uso de diuréticos quase sempre obrigatório, exceto em pacientes que apresentam doença túbulo 

intersticial (ALMEIDA et al., 2002).  
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O sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) é uma cascata endócrina que tem 

sido bastante investigada no tratamento da hipertensão e prevenção de doenças cardiovasculares 

ou renais. É sabido que a angiotensina II (Ang II) representa a principal efetora do SRAA e exerce 

sua atividade por meio dos receptores do tipo 1 (AT1 R) e dos receptores do tipo 2 (AT2 R). Na 

doença renal, a ativação da enzima de conversão da angiotensina (ECA) e, consequentemente 

do eixo Ang II / AT1 R resulta em efeitos deletérios, incluindo vasoconstrição, hipertensão, 

retenção de sódio e água, inflamação, fibrose e geração de espécies reativas de oxigênio. Assim, 

algumas estratégias farmacoterapêuticas têm se concentrado na inibição da produção da 

angiotensina II (inibidores da ECA e inibidores diretos da renina) ou no bloqueio dos receptores 

AT1 R [bloqueadores do receptor da angiotensina (BRAs)] para retardar a progressão das doenças 

renais.  

Segundo Kim e colaboradores (2015), alguns estudos sugerem que o eixo do receptor 

ACE2 / angiotensina - (1–7) [Ang-(1–7)] pode desempenhar função importante nas doenças 

cardiovascular e renal, visto que a Ang- (1–7) previne a nefropatia obstrutiva, por suprimir a 

apoptose e a fibrose renal, possivelmente regulando a sinalização de TGF-β1/Smad e a parada do 

ciclo celular por meio da supressão da expressão de AT1 R.  

De acordo com Zimpelmann e Burns em 2009, a Ang- (1–7) é capaz de ativar as vias 

estimuladoras do crescimento das células mesangiais humanas. Segundo esses autores, a Ang-(1–

7) ativa a fosforilação de MAPK por meio da ligação a um receptor específico em células 

mesangiais humanas. A estimulação da fosforilação de p38 MAPK por Ang-(1–7) promove a 

liberação de ácido araquidônico e produção de TGF-β1 e proteínas da matriz extracelular.  

 3.3 Uso de Furosemida nos pacientes com Síndrome Nefrótica 
 

Diuréticos são medicamentos de baixo custo e boa tolerabilidade, que atuam no rim 

aumentando o volume e o fluxo urinário. Podem ser classificados de acordo com a fração 

máxima excretada do sódio filtrado e também pelos seus locais de ação: 1) Diuréticos de alta 

eficácia (furosemida e bumetanida; que atuam na porção espessa ascendente na alça de Henle; 

2) Diuréticos de eficácia média (tiazídicos e correlatos − clorotiazida, hidroclorotiazida, 

clortalidona e indapamida; que atuam na porção inicial do túbulo distal; 3) Diuréticos fracos ou 
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adjuntivos (amilorida, triantereno e espironolactona; ), em geral poupadores de potássio, que 

atuam na porção final do túbulo distal (trocador  Na+, K+/H+) (GUPTA et al., 2019).  

O mecanismo anti-hipertensivo dos diuréticos é explicado, visto que esses 

medicamentos atuam no tecido renal, diminuindo a reabsorção tubular de sódio, limitando a 

reabsorção de água e com isso favorecendo a diurese (GUPTA et al., 2019; WILE, 2012). Todos 

os diuréticos, exceto os antagonistas dos receptores mineralocorticoides, atuam no lado luminal 

do epitélio tubular e, portanto, precisam atingir concentrações suficientes no filtrado tubular para 

ter ação efetiva no local (WILE, 2012).  

O edema grave requer terapia prolongada com furosemida, mas essa terapia pode estar 

associada com os efeitos adversos. É sugerido que pacientes com hipovolemia sejam tratados 

com a administração de albumina intravenosa, associada ou não à furosemida. Porém a albumina 

apresenta alto valor de mercado, além de oferecer riscos para edema pulmonar em pacientes com 

oligúria (GHAFARI et al., 2011). Portanto, o tratamento do edema nos pacientes com SN é 

geralmente realizado por restrição alimentar de sódio e administração de diuréticos de alça. 

Porém, em alguns pacientes o edema não reduz, apesar da restrição adequada de sódio e uso da 

dose máxima de diuréticos. Nestes casos é preconizada a combinação de albumina e diurético de 

alça (DUFFY et al., 2015).   

A furosemida é o diurético mais utilizado para o controle da PA e também do edema 

localizado e generalizado, visto que esse medicamento apresenta baixo custo, boa capacidade de 

remoção dos fluidos intersticiais, média toxicidade e rápida excreção corporal (KITAMURA; 

ORTOLANI, 2007). Segundo Varma et al. (2018), a furosemida tem efeitos colaterais mínimos 

quando usada em curto prazo. Porém, embora a furosemida seja um diurético amplamente usado 

para o controle do edema na SN, esse medicamento possui biodisponibilidade incompleta e 

variável, mesmo em indivíduos saudáveis (VARMA et al., 2018; WALLER et al., 1982). 

Embora apresente grande popularidade, a furosemida possui baixa solubilidade aquosa e baixa 

permeabilidade intestinal, e a biodisponibilidade oral da furosemida varia de 20 a 60%. No estado 

edematoso, a biodisponibilidade do medicamento é de cerca de 30% (GUPTA et al., 2019; 

WALLER et al., 1982).  

De acordo com Oh e Han, 2015, qualquer diurético pode provocar hipovolemia e lesão 

renal aguda secundária, sendo a desregulação eletrolítica frequente, podendo incluir hipocalemia, 
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hipomagnesemia, hipocalcemia, hiponatremia e hiperuricemia. Portanto, requerem 

monitoramento constante. 

 

3.4 Farmacodinâmica e farmacocinética da Furosemida  

 

A furosemida é um potente diurético de alça empregado no tratamento de estados 

edematosos associados a insuficiência cardíaca, renal e hepática e no tratamento da hipertensão 

arterial (FRUSEMIDE; PONTO; SCHOENWALD, [S.d.]).  Apresenta meia-vida curta, e o seu 

efeito diurético dura de 6 a 8 horas, em pacientes com função renal normal. Visto que a 

furosemida está intimamente ligada a albumina no plasma, o quadro de hipoalbuminemia pode 

diminuir a secreção tubular da furosemida, e como consequência reduzir o seu efeito natriurético 

e diurético (BRATER, 1998). Em pacientes com SN a ligação da furosemida com proteínas 

tubulares também limita a ação diurética desse medicamento (MORALES; VERONESE; 

WEBER, 2000). Quimicamente esse medicamento é conhecido como Ácido 5-(aminossulfonil)-

4-cloro-2-[(2-furanilmetil)amino]-benzoico. A furosemida é um pó cristalino, branco, 

praticamente insolúvel em água e clorofórmio, porém, solúvel em alguns solventes orgânicos 

como acetona, dimetilformamida e metanol (COSTA, 2014). A fórmula estrutural da furosemida 

é demonstrada na figura abaixo (FIGURA-3). 

 

Figura 3- Estrutura molecular da furosemida 
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Após ser secretada no lúmen do túbulo proximal dos néfrons, a furosemida atua inibindo 

os cotransportadores Na+/K+/2Cl-, que estão presentes na membrana luminal do ramo ascendente 

espesso da alça de Henle e são responsáveis pela reabsorção de cerca de 25% do sódio filtrado 

nos glomérulos. Assim, os diuréticos de alça são potentes natriuréticos. Acredita-se que além de 

atuar nesse sítio, a furosemida atue também no glomérulo renal, aumentando a capacidade de 

filtração. Como decorrência da menor reabsorção do sódio nesse segmento tubular ocorre maior 

retenção de água no interior do túbulo, favorecendo a diurese e assim, a maior eliminação de 

água e destes eletrólitos pela via urinária. O aumento na eliminação de água e eletrólitos provoca 

redução no volume plasmático e contribui para o controle do edema e da PA (DUFFY et al., 

2015; GUPTA et al., 2019; KITAMURA; ORTOLANI, 2007).  

A farmacocinética da furosemida apresenta grande variabilidade, devido às diferenças 

entre indivíduos e os diferentes protocolos de estudos. A biodisponibilidade da furosemida por 

via oral é altamente variável devido à baixa solubilidade do composto, metabolismo pré- 

sistêmico e outros mecanismos desconhecidos. O medicamento é insolúvel em água e apresenta 

dois metabólitos documentados, glucoronida de furosemida e saluamina (FRUSEMIDE; 

PONTO; SCHOENWALD, [S.d.]).  

Figura 4- Néfron – Unidade Funcional do Rim 

 

Legenda: Néfron – Unidade Funcional do Rim (A) (SCHUSTER, 2013) - Sítio de ligação da furosemida 
nas células tubulares bloqueando o co- transportador sódio-cloreto-potássio, favorecendo o débito 
urinário desses eletrólitos e consequente diminuição da reabsorção de líquido (B) (Adaptado de 
GUYTON et al., 2016).  
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4 METODOLOGIA 

 

Inicialmente o protocolo experimental foi devidamente submetido e aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (CEUA/ UFVJM) sob o protocolo nº 001/2019. Em seguida os alunos envolvidos no 

projeto foram treinados em relação aos seguintes protocolos:  

• Manejo dos animais: orientações sobre a rotina dos cuidados, incluindo 

limpezas das caixas, troca de maravalha, troca de água e reposição da ração;   

• Técnica anestésica: cálculo da dosagem do anestésico e metodologia de 
aplicação;   

• Indução da nefropatia: cálculo da dosagem do fármaco (Doxorrubicina) e 

metodologia de aplicação.  

• Gavagem: cálculo da quantidade de água ou furosemida e metodologia de 

oferta aos animais.  

• Finalização Humanitária e Obtenção do Material Biológico: 

procedimentos para eutanásia dos animais por exsanguinação e coleta de material 

biológico para posteriores análises.  

 

4.1 Animais 

 

Foram utilizados 18 ratos Wistar machos com peso médio de 180 gramas e idade média 

de seis semanas, no início do experimento. Durante a fase experimental os animais foram 

mantidos no Laboratório Experimental de Treinamento Físico (LETFIS).  

 Esses animais foram acondicionados em grupos, em caixas de polipropileno, mantidas 

em ambiente apropriado, com ventilação satisfatória, ciclo claro-escuro de 12 horas (ciclo 

invertido), controle de temperatura e receberam dieta padrão (ração) para roedores e água filtrada 

ad libitum.  
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Na fase inicial do experimento, todos os animais foram ambientados individualmente em 

gaiolas metabólicas com acesso a água e ração à vontade, durante três dias consecutivos. No 

quarto dia as gaiolas foram devidamente higienizadas e os animais foram novamente acomodados 

nas mesmas, sem acesso a ração e com uma quantidade conhecida de água filtrada (250mL) para 

o cálculo do consumo de água e produção de urina durante 24 horas. Após 24 horas as amostras 

urinárias foram coletadas, medidas, centrifugadas, aliquotadas e devidamente armazenadas para 

posteriores análises. As amostras urinárias foram coletadas nos seguintes momentos do 

experimento: antes da indução da SN (tempo 0) e depois da indução da SN (tempos: 7; 14; 21; 28 

e 35 dias).  

  

4.2 Distribuição dos Grupos Experimentais 

 

Os animais foram distribuídos aleatoriamente em três (03) grupos experimentais, 

contabilizando um número amostral de seis animais por grupo (n=6), com as seguintes 

denominações: Grupo CONTROL - que recebeu injeção endovenosa de solução salina (solução 

isotônica de cloreto de sódio – 0.9; Grupo DOXO – animais submetidos à injeção endovenosa de 

doxorrubicina e o Grupo DOXO-F - animais que receberam injeção endovenosa de doxorrubicina 

e posteriormente foram tratados com o diurético furosemida. Para um melhor controle da 

quantidade ingerida de líquido, por todos os animais, os grupos CONTROL e DOXO receberam 

água filtrada por gavagem, nas mesmas condições do grupo tratado (DOXO-F) (SANTOS et al., 

2017).  

  

4.3 Indução da Nefropatia 

 

A nefropatia foi induzida nos animais dos grupos testes (DOXO e DOXO-F) por 

injeção, na veia lateral da cauda, em dose única, do cloridrato de doxorrubicina (7,5 mg/Kg de 

peso corporal) (BOONSANIT; KANCHANAPANGKA; BURANAKARL, 2006; DE FÁTIMA 

PEREIRA et al., 2015) no dia 0 do experimento. Previamente, os animais foram colocados em 

uma caixa contendo lâmpada incandescente e um termômetro. Cada animal permaneceu nesta 

caixa por aproximadamente 15 minutos, a uma temperatura de 38 ºC, a fim de facilitar a dilatação 

vascular e favorecer a injeção da Doxorrubicina. Antes da injeção cada animal foi anestesiado e 
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contido por meio de um contensor mecânico, somente o tempo suficiente para a aplicação do 

fármaco na veia caudal utilizando-se de seringa de insulina (1mL). Animais do grupo controle 

(CONTROL) receberam injeção endovenosa de veículo (salina) nas mesmas condições dos 

grupos com nefropatia (DE FÁTIMA PEREIRA et al., 2015; SANTOS et al., 2017).  

 

Figura 5- Injeção da Doxorrubicina na veia caudal de ratos para indução da Síndrome Nefrótica. 
 

                     
                   Fonte: Arquivo pessoal 

 

4.4 Tratamento com Diurético ou Veículo 

 

Animais do grupo DOXO-F receberam por via oral (gavagem) tratamento com o 

diurético furosemida na dose de 5 mg/kg por via oral e os animais dos grupos CONTROL e 

DOXO, em condições semelhantes receberam água filtrada, também por gavagem, a fim de 

proporcionar um melhor controle da quantidade diária de ingestão de líquido pelos animais de 

todos os grupos. O tratamento por gavagem foi iniciado no 7º dia após a indução da nefropatia e 

realizado diariamente até o dia anterior a eutanásia dos animais de cada grupo (T36).  

 

4.5 Avaliação da Pressão Arterial (PA) e da Frequência Cardíaca (FC)  

 

Durante cinco dias consecutivos, antes da realização das avaliações da pressão arterial 

(PA) e da frequência cardíaca (FC), os animais passaram por um processo de condicionamento, 
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para diminuir o estresse dos mesmos durante os procedimentos (WILDE et al., 2017). Essa 

adaptação ao aparelho foi realizada a partir de simulações de aferição da PA e da FC. Para a 

simulação, o animal foi inicialmente colocado em uma caixa de aquecimento por 15 minutos com 

a temperatura aproximada de 38º C (PEREIRA et al., 2015), para promover a vasodilatação, 

especialmente na cauda, e então o animal foi retirado da caixa e teve sua cauda colocada no 

transdutor acoplado ao aparelho de pletismografia ligado, simulando a aferição de PA 

(OLIVEIRA, 2014).  

Para a avaliação da PA e da FC no Pletismógrafo foi seguido um padrão, no qual a 

aferição era realizada sob a luz apagada, sem interrupções ou barulho, a fim de minimizar o 

estresse do animal. Cada animal ficou em repouso cinco minutos antes da realização das medidas.  

Após o período de adaptação, todos os animais tiveram a PA sistólica, bem como a FC, 

avaliadas, por meio de um Pletismógrafo de Cauda (ADInstruments, MLT1025R, 

Plethysmograph, PowerLab, Spain). Para a obtenção da PA e da FC, foram realizadas três 

medidas consecutivas em cada rato, e em cada tempo experimental: T0, T8, T15, T22, T29 e T36. 

A média dos valores das três medidas foi considerada como resultados da pressão arterial 

sistólica e da frequência cardíaca dos animais.  

 

Figura 6- Pletismógrafo de cauda (ADInstruments, MLT1025R, Plethysmograph, PowerLab, Spain).

  
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

4.6 Eutanásia e coleta das amostras 

 

No 36o após indução da nefropatia, os animais foram submetidos à última medida da PA 

e FC e no dia 37 foi realizada a eutanásia dos mesmos. Antes da eutanásia, os animais foram 

pesados e devidamente anestesiados com injeção intraperitoneal de ketamina (60mg/Kg) e 
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xylazina (8 mg/kg), seguindo protocolo indicado pelo CETEA/UFMG 

(http://www.ufmg.br/bioetica/cetea). Após a anestesia, foram realizadas toracotomias e coletas de 

sangue por punção cardíaca e finalização (eutanásia) dos animais por exanguinação.   

Após esse procedimento, os animais foram perfundidos com solução salina tamponada 

(Cloreto de Sódio, Fosfato de Sódio, Cloreto de Potássio e Fosfato de Potássio, pH 7.4, em 

temperatura ambiente) para o devido clareamento dos órgãos. Após o clareamento dos órgãos foi 

realizada a retirada dos rins de cada animal.  

 

Figura 7- Delineamento experimental 

  

Legenda: CONTROL – Grupo Controle Negativo (sem nefropatia e sem tratamento).  DOXO – Grupo 
Controle Positivo (com nefropatia e sem tratamento). DOXO-F– Grupo Teste (com nefropatia e 
tratamento com Furosemida por via oral).  

  

4.7 Avaliações das massas renais hidratada e desidratada 

 

Após a perfusão tecidual e o clareamento dos órgãos, o rim direito de cada animal foi 

removido, imediatamente pesado em balança analítica (M314AI, Bel Engineering- Monza, Itália) 

para avaliação da massa hidratada e em seguida foi armazenado a -20ºC. Posteriormente foram 
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colocados em estufa à 50ºC por 24hs, para desidratação progressiva. Após cada etapa de 

desidratação (24 horas) os rins foram novamente pesados até a etapa na qual não ocorreu mais 

variação no peso do órgão, considerando o valor nesta etapa como o peso final da massa 

desidratada dos rins. O percentual de líquido de cada rim foi calculado segundo a fórmula: 

[(massa hidratada – massa desidratada) / massa hidratada] x 100 (YAMANARI et al., 2007).   

 

Figura 8- Distribuição dos rins dos ratos em placas de Petri para posterior desidratação em 
estufa. 

  

Legenda: para avaliação da massa renal desidratada e do teor de humidade do tecido renal 

 

4.8 Análises histológicas 

 

O rim esquerdo de cada animal foi segmentado em cortes coronais e processados 

conforme descrito a seguir: Após a remoção, os fragmentos renais separados para análises 

histológicas foram imediatamente imersos em solução de paraformaldeído 4% por 2 horas e logo 

após, por mais 4 horas na solução de Bouin (solução aquosa saturada de ácido pícrico 

[(C6H2(NO2)3OH) 1,5g%], formaldeído 37-40% (HCOH), ácido acético glacial (C2H4O2)]. Em 

seguida os fragmentos foram transferidos para solução de etanol 70%, que foi trocada 

diariamente até o clareamento do tecido.   
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Figura 9- Soluções utilizadas na fixação do tecido renal dos ratos.  

  
Legenda: A – Paraformaldeído 4%; B- Bouin; C- Álcool 70%. 

 

Após o processo de fixação, as amostras foram desidratadas com concentrações 

crescentes de álcool etílico (70%, 80%, 90%, 95% e 100%), seguidas de três trocas de xilol, para 

a clarificação do tecido. Respeitando o tempo de 30 minutos para cada solução. Logo em seguida, 

as amostras de tecido renal foram incluídas em parafina (MERCK, Darmstadt, Germany).  

 Após o emblocamento em parafina foram realizados cortes histológicos de 5μm de 

espessura, com o auxílio de um micrótomo automático (Leica®, Alemanha). Em seguida os 

cortes foram montados em lâminas de vidro para posterior coloração com Hematoxilina-Eosina 

(HE) e Tricrômico de Masson (TM). Para o processo de coloração, as amostras foram 

desparafinizadas em duas trocas de xilol (15 minutos cada) e, em seguida, reidratadas em 

concentrações decrescentes de álcool (100%, 95%, 90% e 70%) e lavadas em água corrente 

durante 5 minutos. A seguir, os cortes receberam o corante Hematoxilina (5 minutos), foram 

lavados em água corrente (15 minutos) para a retirada do excesso do corante. Logo em seguida 

receberam o corante Eosina (10 minutos) e foram lavados novamente em água corrente, 

desidratados em três banhos de álcool 95%, seguido por três banhos de álcool 100% e dois 

banhos de xilol. Finalmente as lâminas foram montadas usando lamínulas de vidro e cola epóxi 

(Permount®, Fisher scientific).  

A realização da coloração por Tricômico de Masson, para avaliar a presença de fibras 

colágenas, procedeu-se após a desparafinização das lâminas em xilol (5 minutos) seguindo de 

hidratação em álcool 99%, 95%, 70% e lavagem em água destilada. Em seguida as lâminas foram 

mergulhadas por 15 minutos no Tricômico de Masson, logo após receberam dois banhos de água 
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e foram secas com o auxílio de papel toalha, tomando sempre cuidado para não danificar a região 

do tecido. Posteriormente as lâminas foram mergulhadas por um minuto nas soluções de álcool 

95%, álcool 100% (1), álcool 100% (2) e álcool 100% (3), dois minutos no Xilol (1), dois 

minutos no Xilol (2) e dez minutos no Xilol (3) respectivamente, e montadas de modo 

semelhante àquelas que receberam a coloração em HE. Finalizada a confecção das lâminas, estas 

foram analisadas em microscopia de luz (Microscópio Olympus Optical CO. Ltd – BX41 TF - 

Japan), sendo também adquiridas as imagens histológicas das mesmas (Programa ToupView - 

Zhejiang, PRChina).  

    

4.9 Dosagens de Sódio e Potássio 

 

Para a avaliação das concentrações urinária de sódio e potássio, amostras de urina de 24 

horas e amostras de soro, foram previamente descongeladas, homogeneizadas e diluídas na 

proporção de 100 microlitros da amostra para cada 9.9 mL de água deionizada. As análises foram 

realizadas por fotometria de chamas (Fotômetro de chamas DM-62, Digimed – Digicrom 

analítica Ltda, São Paulo). Após a calibração do equipamento, foram feitas as análises das 

amostras em triplicata e os resultados tabulados e organizados em gráficos.  

 

4.10 Análise Estatística  

 
Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística descritiva simples realizada 

pelo software Prisma 5.0 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EUA). A normalidade e 

homogeneidade dos dados foram verificadas pelo teste Kolmogorov Smirnovi. As análises entre 

os grupos foram feitas por Análise de Variância (Anova One Way e Anova Two Way) e teste 

posthoc de Tukey, adotando-se p<0,05 como nível de significância.  
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 5 RESULTADOS  

  

Foi observada proteinúria significativa no grupo DOXO a partir do T21 e no grupo 

DOXOF a partir do T14, ambos comparados ao grupo CONTROL (GRÁFICO 1).   

 

 
Gráfico 1–  Proteína urinária de ratos com SN induzida pela doxorrubicina. Legenda: Os dados são 

apresentados como média ± DP. CONTROL– Grupo Controle Negativo (sem nefropatia e sem 

tratamento). DOXO – Grupo Controle Positivo (com nefropatia e sem tratamento). DOXO-F– Grupo 

Teste (com nefropatia e tratamento com Furosemida por via oral). Dados apresentados como média ± DP. 

Two-way ANOVA com pós-teste de Tukey. N=06/grupo. * P <0,05 grupos DOXO vs CONTROL. ☨ P 

<0,05 grupos DOXO-F vs CONTROL. 

  
Na avaliação histológica do tecido renal percebe-se menores quantidades de glomérulos, 

maior processo de reparo por deposição de fibras de colágeno e aumento de hialinização do 

parênquima renal, em consequência do infiltrado inflamatório nos animais dos grupos DOXO e 

DOXO-F em relação aos animais do grupo CONTROL (Figura 9-10).  
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Figura 10- Histologia renal de ratos com nefropatia induzida pela doxorrubicina, (coloração 
Hematoxilina e Eosina) 

 
Legenda: CONTROL– Grupo Controle Negativo (sem nefropatia e sem tratamento).  DOXO – Grupo 
Controle Positivo (com nefropatia e sem tratamento). Coloração HE. Aumento de 40, 100 e 400 vezes, 
respectivamente. ADOXO -F– Grupo Teste (com nefropatia e tratamento com Furosemida por via oral). 
B   

Figura 11 - Histologia renal de ratos com nefropatia induzida pela doxorrubicina (coloração 
Tricômico de Masson) 

 
Legenda: CONTROL– Grupo Controle Negativo (sem nefropatia e sem tratamento).  DOXO – Grupo 
Controle Positivo (com nefropatia e sem tratamento). DOXO-F– Grupo Teste (com nefropatia e 
tratamento com Furosemida por via oral). Coloração TM.  Aumento de 40, 100 e 400 vezes, 
respectivamente.    

A   

A   B   

B   

C   

C   
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Em relação aos níveis da pressão arterial (PA) foram observadas diferenças 

significativas no grupo DOXO em relação aos grupos CONTROL e DOXO-F. Nos tempos T-15 

e T-36 os níveis da PA apresentaram- se mais elevados nos grupos DOXO quando comparado 

aos animais dos grupos CONTROL e DOXO-F (GRÁFICO 2). Em relação frequência cardíaca 

(FC) não foram observadas diferenças significativas entre os animais dos diferentes grupos. 

(GRÁFICO 3).  

 
Gráfico 2- Comportamento da pressão arterial (PA) de ratos com nefropatia induzida pela doxorrubicina. 
Legenda: CONTROL – Grupo Controle Negativo (sem nefropatia e sem tratamento). DOXO – Grupo 
Controle Positivo (com nefropatia e sem tratamento). DOXO-F– Grupo Teste (com nefropatia e 
tratamento com Furosemida por via oral). Dados apresentados como média ± DP. Two-way ANOVA 
com pós-teste de Bonferroni. N=06/grupo. * P <0,05 grupos DOXO vs CONTROL. # P <0,05 DOXO vs 
DOXO F.   

 
Gráfico 3- Comportamento da Frequência Cardíaca (FC) de ratos com nefropatia induzida pela 
doxorrubicina. Legenda: CONTROL – Grupo Controle Negativo (sem nefropatia e sem tratamento). 
DOXO – Grupo Controle Positivo (com nefropatia e sem tratamento). DOXO-F – Grupo Teste (com 
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nefropatia e tratamento com Furosemida por via oral). Dados apresentados como média ± DP. Two-way 
ANOVA com pós-teste de Bonferroni. N=06/grupo.  

 

A partir do 7º. dia, animais do grupo CONTROL apresentaram ganho progressivo de 

peso, até o final do experimento. Já os animais dos grupos DOXO e DOXO-F perderam peso 

nesse mesmo intervalo de tempo (GRÁFICO 4).  

 

Gráfico 4 - Variação da massa corporal de ratos com nefropatia induzida pela doxorrubicina. Legenda: 

CONTROL– Grupo Controle Negativo (sem nefropatia e sem tratamento). DOXO – Grupo Controle 

Positivo (com nefropatia e sem tratamento). DOXO-F– Grupo Teste (com nefropatia e tratamento com 

Furosemida por via oral). Dados apresentados como média ± DP. Two-way ANOVA com pós-teste de 

Bonferroni. N=06/grupo. * P <0,05 grupos DOXO vs CONTROL.☨ P <0,05 grupos DOXO-F vs 

CONTROL.  

 Em relação ao consumo de água foi observado que os animais dos grupos DOXO 

apresentaram menor consumo de água em relação ao grupo CONTROL nos tempos T-14, T-21 e 

T-35. Já os animais do grupo DOXO-F consumiram menos água que os animais do grupo 

CONTROL a partir do tempo T-28. (GRÁFICO 5).  
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Gráfico 5 - Consumo de água de ratos com nefropatia induzida pela doxorrubicina. Legenda: 
CONTROL– Grupo Controle Negativo (sem nefropatia e sem tratamento). DOXO – Grupo Controle 
Positivo (com nefropatia e sem tratamento). DOXO-F– Grupo Teste (com nefropatia e tratamento com 
Furosemida por via oral). Dados apresentados como média ± DP. Two-way ANOVA com pós-teste de 

Bonferroni. N=06/grupo. * P <0,05 grupos DOXO vs CONTROL. ☨ P <0,05 grupos DOXO-F vs 
CONTROL.  

  

Entre os três grupos não foram observadas diferenças significativas na diurese 24h dos 

animais (GRÁFICO 6).  

 
Gráfico 6 - Diurese de ratos com nefropatia induzida pela doxorrubicina. Legenda: CONTROL– Grupo 

Controle Negativo (sem nefropatia e sem tratamento). DOXO – Grupo Controle Positivo (com nefropatia 

e sem tratamento). DOXO-F– Grupo Teste (com nefropatia e tratamento com Furosemida por via oral). 

Dados apresentados como média ± DP. Two-way ANOVA com pós-teste de Bonferroni. N=06/grupo.   
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No tempo 35 a relação entre diurese e consumo de água foi maior no grupo DOXO- F 
quando comparada aos grupos CONTROL e DOXO (GRÁFICO 7).  

 
Gráfico 7- Relação entre a diurese e o consumo de água 24h em ratos com nefropatia induzida pela 
doxorrubicina. CONTROL– Grupo Controle Negativo (sem nefropatia e sem tratamento). DOXO – 
Grupo Controle Positivo (com nefropatia e sem tratamento). DOXO-F– Grupo Teste (com nefropatia e 
tratamento com Furosemida por via oral). Dados apresentados como média ± DP. Two-way ANOVA 
com pós-teste de Bonferroni. N=06/grupo. ☨ P <0,05 grupos DOXO-F vs CONTROL # P <0,05 DOXO 
vs DOXO F.  
  

Considerando-se a massa renal, tanto hidratada quanto desidratada, os animais dos 

grupos DOXO e DOXO-F apresentaram valores maiores quando comparados aos animais do 

grupo CONTROL (GRÁFICO 8, A-B). Além disso, os animais dos grupos DOXO e DOXO- F 

apresentaram maior percentual de umidade renal quando comparados aos animais do grupo 

CONTROL (GRÁFICO 8 C).  
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Gráfico 8- Massa Renal Hidratada (A), Massa Renal Desidratada (B) e Teor de Umidade do 
tecido renal (C) de ratos com nefropatia induzida pela doxorrubicina. Legenda: CONTROL– 
Grupo Controle Negativo (sem nefropatia e sem tratamento). DOXO – Grupo Controle Positivo (com 
nefropatia e sem tratamento). DOXO-F– Grupo Teste (com nefropatia e tratamento com Furosemida por 
via oral). Dados apresentados como média ± DP. One-way ANOVA com pós-teste de Tukey. 

N=06/grupo. * P <0,05 grupos DOXO vs CONTROL. ☨ P <0,05 grupos DOXO-F vs CONTROL.  

   
Tanto os animais do grupo DOXO quanto aqueles do grupo DOXO-F apresentaram 

níveis de colesterol total, bem como de VLDL, LDL, HDL e Triglicerídeos aumentados, em 

relação aos animais do grupo CONTROL (GRÁFICO 9).  
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Gráfico 9- Perfil lipídico de ratos com SN induzida pela doxorrubicina. Legenda: CONTROL – Grupo 

Controle Negativo (sem nefropatia e sem tratamento). DOXO – Grupo Controle Positivo (com nefropatia 

e sem tratamento). DOXO-F – Grupo Teste (com nefropatia e tratamento com Furosemida por via oral). 

Dados apresentados como média ± DP. One-way ANOVA com pós-teste de Tukey. N=06/grupo. * P 

<0,05 grupos DOXO vs CONTROL. ☨ P <0,05 grupos DOXO-F vs CONTROL.  
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No tempo T-7 ocorreu redução na excreção urinária de sódio nos grupos DOXO e 

DOXO-F em relação ao grupo CONTROL. Nos tempos seguintes houve redução somente no 

grupo DOXO, quando comparado aos grupos CONTROL E DOXO-F (GRÁFICO 10).  

 
Gráfico 10- Comportamento da excreção renal de sódio por ratos com nefropatia induzida pela 
doxorrubicina. Legenda: CONTROL – Grupo Controle Negativo (sem nefropatia e sem tratamento). 
DOXO – Grupo Controle Positivo (com nefropatia e sem tratamento). DOXO-F– Grupo Teste (com 
nefropatia e tratamento com Furosemida por via oral). Dados apresentados como média ± DP. Two-way 

ANOVA com pós-teste de Bonferroni. N=06/grupo. * P <0,05 grupos DOXO vs CONTROL.☨ P <0,05 
grupos DOXOF vs CONTROL. # P <0,05 DOXO vs DOXO-F.   
   

No tempo T21 os animais dos grupos DOXO e DOXO-F excretaram mais potássio 

quando comparados aos animais do grupo CONTROL. Nos demais tempos não foram observadas 

diferenças significativas entre os grupos (GRÁFICO 11).  
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Gráfico 11- Comportamento da excreção renal de potássio por ratos com nefropatia induzida pela 
doxorrubicina. Legenda: CONTROL – Grupo Controle Negativo (sem nefropatia e sem tratamento). 
DOXO – Grupo Controle Positivo (com nefropatia e sem tratamento). DOXO-F– Grupo Teste (com 
nefropatia e tratamento com Furosemida por via oral). Dados apresentados como média ± DP. Two-way 

ANOVA com pós-teste de Bonferroni. N=06/grupo. * P <0,05 grupos DOXO vs CONTROL.☨ P <0,05 
grupos DOXOF vs CONTROL.  
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 6 DISCUSSÃO  
  

Inicialmente foi realizada uma busca na literatura a fim de saber qual a dosagem da 

furosemida utilizada em estudos com roedores. Assim, foram encontrados estudos que utilizaram 

dose de 5mg/kg e outros estudos com doses maiores que 5mg/kg tanto por via oral como 

intraperitoneal, não sendo relatada toxicidade nos animais (DUBOIS et al., 2016; LEENEN, 

1980). Nesse sentido optamos por utilizar a dose de 5mg/kg, por via oral, para avaliar os 

possíveis efeitos sobre a pressão arterial, frequência cardíaca e nos parâmetros bioquímicos, 

histológicos e biométricos de ratos com nefropatia quimicamente induzida por cloridrado de 

doxorrubicina.  

Conforme já bem evidenciado na literatura (BOHNERT; ARTUNC, 2018; 

BOONSANIT; KANCHANAPANGKA; BURANAKARL, 2006; DE FÁTIMA PEREIRA et al., 

2015; FAN et al., 2020) a lesão renal com consequente desenvolvimento da síndrome nefrótica 

(SN), nesse estudo tem origem secundária, visto que foi induzida por meio do medicamento 

cloridrato de doxorrubicina, na dosagem de 7,5 mg/kg de peso do animal. 

Nos indivíduos saudáveis, a urina é praticamente desprovida de proteínas de alta massa 

molecular, devido às características de seletividade da barreira de filtração glomerular e pela 

reabsorção das proteínas filtradas, pelo processo de pinocitose, que ocorre nas células epiteliais 

presentes nos túbulos proximais do rim (VAN DEN BERG; WEENING, 2004). Segundo 

Morales et al. (2000) a proteinúria é considerada o distúrbio primário da SN e ocorre devido às 

lesões das células podocitárias. Como consequência do processo lesivo ocorre excreção urinária 

de proteínas, superior a 3,5g/dia, visto que as moléculas componentes da fenda do diafragma de 

filtração glomerula, do citoesqueleto de actina, bem como as moléculas de adesão celular 

compõem uma rede estreita para estabilizar a função da barreira de filtração glomerular 

(HARRIS; ISMAIL, 1994; NAGATA, 2016; SEGARRA-MEDRANO et al., 2012). Sendo assim, 

de acordo com Aldridge et al. (1981) a presença de proteína na urina está associada à piora da 

função renal. Conforme esperado, no presente estudo foi detectada proteinúria nas amostras de 

urina de ratos com SN induzida pela doxorrubicina (BERTANI et al., 1986; DE FÁTIMA 

PEREIRA et al., 2015; LEE, VINCENT WS; HARRIS, 2011). Percebeu-se, ainda, que o 

tratamento com a furosemida na dosagem de 5mg/kg não foi capaz de alterar a condição de 

proteinúria nos animas com SN, quando comparados aos animais do grupo CONTROL, nos 

diferentes tempos experimentais. O aumento gradativo da perda de proteínas na urina, durante o 
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período experimental, tanto nos animais do grupo DOXO, quanto do grupo DOXO- F em relação 

ao grupo CONTROL, mostra uma piora na condição renal desses animais, conforme já relatado 

em outros estudos envolvendo o mesmo modelo experimental de nefropatia (BRICIO et al., 

1992; DE BOER et al., 1999; DE FÁTIMA PEREIRA et al., 2015). Segundo Green Mirkin 

(1981) a ligação da furosemida às proteínas urinárias leva a uma diminuição da resposta 

diurética, proporcional ao grau de proteinúria. Arumugam et al. (2014) compararam os efeitos da 

furosemida e da torasemida na nefropatia diabética induzida e constataram que animais que 

fizeram uso de furosemida apresentaram maior excreção de proteínas na urina. É importante 

lembrar que a albumina é a mais abundante proteína plasmática, totalizando 60% das proteínas 

totais do plasma humano (BECKER, 2004; DOS SANTOS et al., 2004). Conforme já descrito, o 

aumento da permeabilidade glomerular as grandes moléculas, como as proteínas, em especial a 

albumina, culmina no processo patológico essencial na síndrome nefrótica de qualquer etiologia. 

A proteinúria acarreta redução na concentração da albumina sérica, que sem a compensação 

hepática adequada promove um quadro de hipoalbuminemia e consequentemente, formação de 

edema tecidual (HARRIS; ISMAIL, 1994; HULL; GOLDSMITH, 2008).  

É importante entender que a excreção de angiotensinogênio é paralela a excreção de 

albumina, o que não é o caso da renina, enquanto o precursor da renina, a pró-renina é 

indetectável na urina. Acredita-se ainda que a renina e a pró-renina devido a seu tamanho menor, 

são filtradas através dos glomérulos em maiores quantidades do que a albumina e o 

angiotensinogênio, e que as diferenças na taxa de excreção são devido a uma diferença na 

reabsorção do túbulo proximal (ROKSNOER et al, 2016). 

Segundo Wang e colaboradores (2000), com a progressão da lesão renal os capilares 

glomerulares ficam escassos devido a adesão do tufo glomerular à cápsula de Bowman, além da 

presença de depósitos hialínicos que podem ser evidenciados nas colorações com HE. Ainda, 

observa-se um aumento da celularidade intersticial, indicativo de um infiltrado inflamatório. Em 

relação às alterações histológicas no presente estudo, pode-se observar o dano glomerular e 

progressivo da doença, pela deformidade e escassez no número de glomérulos, além da presença 

de maior infiltrado inflamatório nos animais dos grupos DOXO e DOXO-F quando comparados 

aos animais do grupo CONTROL. Esses achados corroboram o relato na literatura sobre 

experimentos utilizando o modelo animal de SN induzida pela doxorrubicina, nos quais são 
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observadas lesões tubulointersticiais, após a indução da nefropatia (DE FÁTIMA PEREIRA et 

al., 2014; SANTOS, 2019).  

No presente estudo não foram realizadas análises quantitativas para avaliar a intensidade 

das alterações histológicas renais, visto que o objetivo principal das análises histológicas foi 

validar o modelo experimental utilizado e avaliar de maneira qualitativa um possível efeito da 

furosemida nas alterações glomerulares. Assim, embora, no presente estudo, a Furosemida não 

tenha promovido alterações significativas no tecido renal dos animais com nefropatia, devemos 

considerar a limitação da análise histológica realizada, o que poderá ser sanada em estudos 

posteriores.  

Segundo Shatat et al. (2019), em indivíduos com SN, múltiplos mecanismos e 

comorbidades contribuem para a fisiopatologia da hipertensão arterial, tais como, alterações de 

fluidos, retenção de sódio e efeitos colaterais de medicamentos, que podem ser responsáveis por 

provocar elevações agudas e episódicas na PA. De acordo com Franco (2002), aproximadamente 

metade das causas secundárias de hipertensão arterial estão relacionadas às doenças do 

parênquima renal. Nos pacientes com nefropatia ocorre edema e retenção de sal e água, nesse 

caso o uso de diuréticos são precisamente indicados (FRANCO, 2002).  

No presente estudo, os animais do grupo DOXO apresentaram níveis de PA mais 

elevados quando comparados aos animais dos grupos CONTROL e DOXO-F assim como 

demonstrado no estudo de Santos et al. (2017). Para entender essa elevação nos níveis da PA nos 

animais do grupo DOXO é relevante considerar a importância dos rins na homeostasia da pressão 

arterial e observar que a nefropatia induzida pela doxorrubicina além de promover fibrose, 

promove também a hialinização progressiva do tecido renal (SANTOS et al., 2017). Para Yoo et 

al. (1986), na SN a perda de proteína resulta na diminuição da albumina plasmática, redução da 

pressão oncótica e redução do volume sanguíneo. A depleção de volume intravascular estimula a 

reabsorção renal de sódio por mecanismos que supostamente incluem diminuição da filtração 

glomerular, aumento da reabsorção tubular de sódio e aumento da atividade do sistema renina-

angiotensina-aldosterona, levando a uma maior retenção renal compensatória de sódio e água e 

consequentemente hipertensão arterial. A redução da PA nos animais do grupo DOXO-F quando 

comparados ao grupo DOXO, no presente estudo, pode ser explicada devido aos efeitos 

natriurético e diurético da furosemida (FLISER et al., 1999).  
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Segundo Maia et al. (2017) a doxorrubicina é um potente quimioterápico de ampla 

utilização no tratamento de diversos tipos de cânceres, mas apresenta elevado nível de evidência 

com relação à cardiotoxicidade (BENTO RIBEIRO DE ARAUJO et al., 2017). Portanto, os 

dados sobre a frequência cardíaca (FC) podem ser úteis como parâmetro para identificar 

fenômenos relacionados à modulação nervosa do coração, indicando portanto, possíveis 

alterações nesse órgão (PAREDES, 2014). De acordo com Moura et al. (2017) as arritmias são 

relatadas na cardiotoxicidade aguda induzida pela doxorrubicina. Segundo esses autores, embora 

a maioria dos pacientes permaneça assintomática durante e após a infusão do fármaco, a lesão 

miocárdica pode iniciar imediatamente após a infusão do medicamento. Porém, no presente 

estudo não foram observadas alterações significativas na FC dos animais que receberam a 

doxorrubicina. Possivelmente isso tenha ocorrido pelo fato da dose de doxorrubicina utilizada 

nesse modelo experimental ser baixa para induzir alterações na FC.  

Conforme já evidenciado em estudos anteriores do nosso grupo de pesquisa (PEREIRA, 

2013; SANTOS, 2018), os animais que receberam injeção endovenosa de doxorrubicina 

apresentaram menor ganho de massa corporal do que os animais do grupo CONTROL. Este 

resultado também corrobora alguns relatos na literatura sobre a perda de peso em animais com 

SN, já nas primeiras semanas após a indução da nefropatia (BOONSANIT; 

KANCHANAPANGKA; BURANAKARL, 2006; JEANSSON et al., 2009; OKUDA et al., 

1986), que pode estar relacionada à diminuição no consumo alimentar ou à inibição na síntese de 

proteínas (BOONSANIT; KANCHANAPANGKA; BURANAKARL, 2006; JEANSSON et al., 

2009; LIN; CALVANO; LOWRY, 2000). Entretanto, no presente estudo não foram avaliados o 

consumo alimentar ou a síntese proteica. Outra explicação é que essa perda de peso nos animais 

com nefropatia se deve aos efeitos colaterais da doxorrubicina sobre a mucosa bucal, que induz à 

mucosite/estomatite, menor ingesta alimentar e consequente quadro de anorexia, esses efeitos, 

também foram observados em humanos que receberam doxorrubicina (BOER et al., 1999; 

ADRIBLASTINA, 2012).  

Contrário aos achados de Xu et al. (2015), no presente estudo o consumo de água por 

animais com SN tratados e não tratados foi menor quando comparado aos animais do grupo 

CONTROL. Entretanto, esses resultados corroboram o estudo de Pereira (2013) e poderia ser 

explicado pelo fato dos animais doentes ficarem mais prostrados durante o período experimental 

e por isso consumirem menor quantidade de água quando comparados aos animais saudáveis, 
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vale ressaltar também que esses resultados estão intimamente relacionados com os dados de peso 

corporal e que apresentaram variação ao longo da pesquisa. 

Em relação à diurese de 24h, não houve diferença significativa entre os grupos, 

conforme também já mostrado em outros estudos do nosso grupo de pesquisa (PEREIRA, 2013; 

SANTOS, 2018). Assim, podemos inferir que, a dose ou o período de tratamento com a 

furosemida nos animais com SN não foi suficiente para aumentar a diurese no grupo DOXO-F. 

Entretanto, foi observado que a relação entre a diurese e o consumo de água no último dia do 

experimento foi maior no grupo DOXO- F quando comparada aos grupos CONTROL e DOXO. 

Esse resultado sugere que considerando o consumo de água os animais do grupo DOXO-F 

excretaram maior quantidade de urina quando comparados aos animais dos outros grupos, o que 

poderia ter relação com o efeito diurético da furosemida.  

O edema generalizado, considerado uma das complicações mais relevantes em pacientes 

com SN, pode estar associado à maior retenção de sódio, sendo que os diuréticos de alça, como a 

furosemida, são a primeira escolha para diminuir esse edema (GHAFARI et al., 2011). No 

presente estudo foi possível notar um aumento significativo na massa renal hidratada e no teor de 

umidade do tecido renal tanto nos animais do grupo DOXO quanto nos animais do grupo DOXO-

F, em relação ao grupo CONTROL, sendo um sugestivo sinal de edema renal, conforme também 

já evidenciado nos estudos de Pereira (2013) e Santos (2018).   

A avaliação da massa renal seca foi realizada para se verificar um possível aumento da 

massa tecidual renal nos grupos DOXO e DOXO-F quando comparada aos animais do grupo 

CONTROL. Visto que, tanto no modelo de SN induzida pela doxorrubicina, quanto em pacientes 

com SN, há relatos de acúmulo de líquido intersticial (edema) e também de aumento da 

deposição das fibras colágenas no tecido renal, devido ao processo de fibrose túbulo-glomerular 

(PEREIRA et al., 2015; SANTOS, 2018). Assim, nesse estudo, o aumento na massa renal 

desidratada nos animais dos grupos DOXO e DOXO-F pode ser sugestivo de um intenso 

processo de fibrose, que não foi reduzido com o uso da furosemida.  

Segundo Morales, Veronese e Weber (2000), na SN a hiperlipidemia é caracterizada 

pelo aumento dos níveis séricos de colesterol total, da lipoproteína de muito baixa densidade 

(VLDL) e da lipoproteína de baixa densidade (LDL), os níveis de triglicerídeos também 

aumentam no decorrer da doença. O aumento dos triglicerídeos na SN é resultante da diminuição 
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da depuração de VLDL e quilomícrons. Essas lipoproteínas que são ricas em triglicerídeos 

possuem alterações na estrutura devido à interação com o HDL, nos animais com proteinúria e 

não somente como consequência do quadro de hipoalbuminemia (SHEARER et al., 2005). Para 

Park e Shin (2011) a hiperlipidemia na SN pode ser considerada uma consequência do quadro de 

proteinúria desencadeada pela doença e intimamente relacionada à redução da pressão oncótica 

do plasma devido à hipoalbuminemia. De acordo com Feingold e Grunfeld (2015), o colesterol e 

os triglicerídeos são pouco solúveis no plasma, sendo transportados na circulação sanguínea 

ligados às proteínas plasmáticas, como albumina, na forma de lipoproteínas. Sabendo- se que a 

albumina e as lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) compartilham a mesma via de 

síntese no hepatócito, é fácil entender que ao mesmo tempo em que o organismo tenta repor as 

perdas de albumina na urina, elevam-se também as concentrações de VLDL (HARRIS; ISMAIL, 

1994; OBRENOVÍC et al., 2005; SECHI et al., 1999). Além disso, segundo Agrawal et al. 

(2018), na SN há aumento também dos níveis plasmáticos de partículas imaturas de HDL. O 

HDL-Colesterol é a principal lipoproteína envolvida na saída de colesterol de órgãos periféricos e 

também na entrega de colesterol aos hepatócitos para ser convertido em ácidos biliares 

(AGRAWAL et al., 2018).  

  No presente estudo foi observada a presença de dislipidemia nos animais com SN e o 

tratamento com a furosemida teve uma tendência a reduzir o colesterol total, triglicérides, LDL e 

VLDL, além da tendência em aumentar o HDL-colesterol. Portanto faz-se necessário outros 

estudos mais prolongados, com doses maiores de furosemida, ou com o tratamento mais precoce 

para confirmar essa possível interferência do uso da furosemida no controle da dislipidemia neste 

modelo experimental de nefropatia. Conforme já abordado, a SN é uma doença clínica 

relativamente comum e a dislipidemia associada à condição nefrótica é um importante fator de 

risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e renais que podem evoluir 

gradualmente para aterosclerose, glomeruloesclerose ou lesão tubulointersticial (AGRAWAL et 

al., 2018; TAO et al., 2020). Ainda de acordo com Tao et al. (2020), a dislipidemia na SN não 

tem mecanismo totalmente elucidado, portanto são necessárias mais investigações sobre o 

mecanismo da dislipidemia, com as perspectivas e análises detalhadas resultantes ajudando 

substancialmente no desenvolvimento de diretrizes para o tratamento da doença. Segundo 

Shearer et al. (2005), a hiperlipidemia na SN é desencadeada pelo aumento da síntese e 

diminuição do catabolismo das lipoproteínas. Os níveis de VLDL estão aumentados 
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predominantemente como consequência da redução do seu catabolismo tanto em pacientes, como 

em modelo experimental de SN (BALLMER et al., 1992; DE SAIN-VAN DER VELDEN et al., 

1998; DON et al., 1991; SUN; KAYSEN, 1994). Para o tratamento da dislipidemia na SN são 

utilizadas as estatinas, que representam o tipo mais popular de intervenção farmacêutica por 

reduzir a produção de colesterol hepático e promover a absorção de LDL na corrente sanguínea, 

seguida de outras terapias potenciais para regular a expressão de receptores específicos (TAO et 

al., 2020).  

A SN está relacionada à redução na excreção renal de água e sódio, devido às mudanças 

na expressão das aquaporinas (AQPs) e dos canais epiteliais de Na (ENaCs). As aquaporinas 

representam uma família de proteínas transmembrana integrais que exercem um papel central no 

transporte epitelial renal de água (LEE; SO MIN et al., 2014). No presente estudo, os animais do 

grupo DOXO-F excretaram maior quantidade de sódio na urina em relação aos animais do grupo 

DOXO, se aproximando aos valores de excreção dos animais do grupo CONTROL. Isso sugere 

que a dose de furosemida foi eficaz para induzir natriurese nos animais que receberam 

tratamento. Vale ressaltar que a furosemida atua reduzindo a reabsorção de sódio e potássio na 

alça de Henle, por isso o fármaco deve atravessar a parede tubular (secreção) para alcançar a alça 

de Henle. Após a administração a furosemida se liga à albumina plasmática, é transportada para 

os capilares peritubulares, nos túbulos proximais e secretadas para o espaço intratubular para se 

ligar aos seus receptores, presentes nas alças de Henle (GHAFARI et al., 2011).  

Em relação à excreção urinária do potássio, os resultados apresentaram um padrão 

diferente da excreção do sódio. Embora não tenha ocorrido diferença significativa em todos os 

tempos experimentais, os animais do grupo DOXO-F mostraram tendência a excretarem mais 

potássio que os animais dos outros grupos. Isso pode ser justificado pelo fato da furosemida ser 

um diurético não poupador de potássio, sendo esse o motivo pelo qual esse diurético foi retirado 

da terapia convencional na década de 60 (BENITZ, TATRO, 1995; ABRANTES et al., 2004).  
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 7 CONCLUSÃO  

  

Os resultados desse estudo corroboram os achados clínicos e bioquímicos presentes no 

modelo animal de SN induzida pela doxorrubicina. No presente estudo, a furosemida demonstrou 

efeitos benéficos no controle da pressão arterial, bem como na excreção renal de sódio e na 

relação diurese/consumo de água. Contudo, na dosagem utilizada a furosemida não foi capaz de 

reduzir o edema renal. A partir desses resultados verificamos a necessidade de um novo estudo, 

utilizando dosagens maiores da furosemida, bem como maiores períodos de tratamento, para 

confirmar outros possíveis efeitos benéficos desse medicamento nesse modelo experimental, 

incluindo uma possível melhora no perfil lipídico.  
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