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Efeitos do tratamento crônico com Celecoxibe e Indometacina na função renal de 

ratos submetidos a um modelo experimental de doença renal crônica.

1. RESUMO

Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) representam uma das classes 

de fármacos mais prescritos no mundo e seu uso indiscriminado, mesmo dos 

mais específicos, causou efeitos indesejáveis, como a doença renal. Torna-se 

importante compreender seus efeitos terapêuticos e colaterais para indicação 

mais direcionada. Objetivando  avaliar os efeitos  do tratamento crônico com 

Celecoxibe  e  Indometacina  sobre  a  função  renal  de  ratos,  estes  foram 

submetidos a um modelo experimental  de doença renal  crônica moderada 

(nefrectomia  ¾),  randomizados  em  três  grupos,  alocados  em  gaiolas 

metabólicas  individuais  e  receberam  administrações  distintas  durante 

quatorze dias por gavagem: 1- água destilada, 2-Celecoxibe 200mg/Kg e 3-

Indometacina 5mg/Kg. Foram avaliados diariamente parâmetros como peso, 

ingesta hídrica, alimentar, débito urinário urinário e ao final do experimento, 

foram  coletadas  amostras  de  urina  e  sangue  para  dosagens  de  ureia, 

creatinina, proteínas totais, albumina, ácido úrico, glicose, sódio e potássio. 

Com os dados obtidos até o momento, observou-se, principalmente, maior 

mortalidade no grupo indometacina.
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2. INTRODUÇÃO

A toxicidade  dos  AINEs  é  atribuída  ao  bloqueio  da  atividade  da  COX-1, 

enquanto que a ação antiinflamatória ao bloqueio da COX-2. Desta forma, os 

AINEs não seletivos,  como a  Indometacina,  causam uma série  de  efeitos 

adversos, dentre eles, danos renais. Na busca de alternativas menos tóxicas, 

sintetizou-se  uma  classe  de  AINEs  mais  seletiva,  isto  é,  que  inibem 

preferencialmente a COX-2, tal como o Celecoxibe. No entanto, a expressão 

constitutiva  da  COX-2  em  tecidos  renais  levanta  a  possibilidade  de  que 

inibidores específicos possam causar os mesmos efeitos adversos que os 

1



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                  

não  específicos.1 De  acordo  com  a  Sociedade  Brasileira  de  Nefrologia 

existem aproximadamente 92.091 pacientes com doença renal  crônica em 

tratamento  dialítico  no  Brasil,  número  crescente,  assim  como  a  taxa  de 

mortalidade pela doença.2 Através deste estudo, objetiva-se conhecer melhor 

os  efeitos  da  Indometacina  e  do  Celecoxibe  na  fisiopatologia  da  Doença 

Renal Crônica.

3. OBJETIVOS

Avaliar  os  efeitos  do  tratamento  crônico  com  Celecoxibe  e  Indometacina 

sobre  a  função  renal  de  ratos  submetidos  a  um modelo  experimental  de 

doença renal  crônica.  Espera-se demonstrar  as vantagens terapêuticas do 

uso de Celecoxibe, em detrimento da Indometacina, comprovando que levam 

a menos efeitos colaterais.

4. METODOLOGIA

Foram utilizados 40 ratos, machos, Wistar, pesando entre 200 e 250 g, 60 a 90 dias 

de idade. Após anestesia, foi realizado o procedimento cirúrgico de nefrectomia ¾, 

para obtenção de uremia moderada – Doença Renal Crônica (DRC-M). Para isso 

realizou-se remoção dos polos  superior,  inferior  e  também 1/3  do  tecido cortical 

lateral do rim direito. Após sete dias, foi realizada nefrectomia total do rim esquerdo.3 

Os  animais  foram  então  randomizados  em  três  grupos  experimentais  distintos, 

acondicionados em gaiolas metabólicas individuais, com água e ração  “ad libitum” 

por  um  período  de  quatorze  dias,  recebendo  os  seguintes  tratamentos,  por 

gavagem, uma vez por dia durante todo o período experimental:  Grupo Controle: 

água destilada; Grupo Celecoxibe: 200mg/Kg de Celecoxibe; Grupo Indometacina : 

5mg/Kg de Indometacina.4,5

5. DESENVOLVIMENTO

O débito urinário dos animais foi mensurado diariamente e amostras de urina foram 

coletadas nos dia 04, 09 e 14. No dia 14 foi obtida uma amostra de sangue, através 
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de punção intracardíaca, para posteriores dosagens bioquímicas dosagens de ureia, 

creatinina,  proteínas  totais,  albumina,  ácido  úrico,  glicose,  sódio  e  potássio  que 

ainda não foram realizadas. Foram avaliados diariamente os seguintes parâmetros: 

peso  final,  comparado  ao  peso  inicial,  ingesta  hídrica,  ingesta  alimentar  e  fluxo 

urinário. A  análise  estatística  dos  resultados  obtidos  foi  feita  através  dos  testes 

ANOVA e t  de Student,  utilizando o programa Bioestat  5.0,  sendo as diferenças 

consideradas significativas com o valor de p < 0,05. 

6. RESULTADOS

Em relação ao débito urinário houve diferença significativa apenas no 2º e 3º 

dias de experimento entre os grupos 

controle  e  celecoxibe  e  entre  os 

grupos  Celecoxibe  e  Indometacina 

(p< 0.05).  Não  houve  diferença 

significativa  entre  os  grupos 

Controle  e  Indometacina.  Nos 

demais  dias  não  houve  diferença 

significativa (gráfico-1). Tal diferença 

pode ser atribuída ao pós-operatório recente. 

Não se observou diferença significativa na ingesta hídrica e alimentar dos 

animais durante todo o experimento. Em relação ao peso houve diferença 

significativa no 1º, 2º, 4º, 6º e 7º dias, principalmente entre os grupos Controle 

e Indometacina (gráficos 2, 3 e 4).

É  importante  salientar  que  foi  observada  maior  mortalidade  no  grupo 

Indometacina  em  relação  aos  outros  dois  grupos.  No  grupo  Controle, 

observamos uma mortalidade de 9%. Já no grupo Celecoxibe, esse índice foi 

de 23% e no grupo Indometacina, 56,25%.

Além  disso,  observou-se  redução  significativa  da  glicemia  no  grupo 

Celecoxibe  em  relação  ao  Controle  (p=0,03).  Da  mesma  forma,  houve 

redução significativa do ácido úrico no grupo Celecoxibe quando comparado 

ao Controle.  No grupo Indometacina, observou-se aumento significativo do 
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ácido úrico em relação ao grupo Celecoxibe. Em relação à creatinina sérica 

não observou-se diferença significativa entre os grupos.

                                       

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos resultados expostos percebemos que a função renal dos animais dos 

diferentes  grupos  foi  afetada  de  forma  semelhante,  não  havendo  diferença 

significativa entre os níveis de creatinina. No entanto, a maior mortalidade no grupo 

Indometacina  pode  estar  relacionada  aos  efeitos  deletérios  da  droga,  incluindo 

nefrotoxicidade,  apesar  de  não  conseguirmos  demostrar  tais  efeitos  em exames 

laboratoriais.

Resultados divergentes em relação a outros trabalhos com metodologia semelhante 

pode  dever-se  a  diferenças  como  o  tempo  de  tratamento  com  esses  anti-

inflamatórios.

Novos estudos são necessários para melhor elucidação dos efeitos encontrados.

8. FONTES CONSULTADAS
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