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Campo 1:Título do Projeto:  

 

“Efeitos do tratamento crônico com sinvastatina na função 

renal de ratos submetidos a um modelo experimental de 

doença renal crônica”. 
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Campo 4 Instituições Participantes: 

 

Faculdade de Medicina de Itajubá 

Campo 5: Introdução:  

Dados da sociedade brasileira de nefrologia mostram que um a cada 5.000 

habitantes adoece por algum tipo de doença renal, isso equivale na população 

brasileira a quase 40.000 casos de doenças renais por ano. Com isso o rim 

adoecendo não consegue realizar as tarefas para quais foi programado, 

tornando-se doente e até insuficiente.1-3 

Campo 3: Indentificação dos orientadores: 

 

 Não se aplica   



A insuficiência renal crônica é o resultado de lesões irreversíveis provocadas, 

por uma ou por varias doenças que tornam o rim, ou os rins, incapaz de 

realizar totalmente ou parcialmente suas funções.4-6  

A doença renal geralmente ocorre nos dois rins, sendo raro acometer apenas 

um rim. Muitas vezes a doença renal crônica progride e evolui devido a falta de 

informação, desconhecimento e descuido dos pacientes portadores destas.7–10  

Várias evidências clínicas e epidemiológicas mostram uma associação de 

vários fatores responsáveis pela instalação e progressão da doença. Esses 

fatores podem ter causa específica ou favorecerem o aparecimento de doença 

renal crônica na ausência de uma causa estabelecida.11- 12 

A DRC pode ter um caráter familiar implicando em uma predisposição genética 

ou ser secundária a outras doenças tais como hipertensão, diabetes, 

hiperlipidemias. Vale ressaltar que a obesidade, o fumo, o uso crônico de 

algumas drogas tais como paracetamol, antiinflamatórios não esteroidais e 

cafeína e o baixo peso ao nascimento também estão relacionados com o 

aumento da chance de desenvolver DRC.13-14  

Fatores não variáveis incluem genética, raça, idade e sexo, com uma maior 

evidência de progressão da DRC em idosos, pacientes do sexo masculino e 

raça negra. Dos fatores variáveis, a presença de hipertensão é considerada um 

dos mais importantes. Além disso, o diabetes mellitus, de ambos os tipos, 

sobretudo se mal controlado, acelera a progressão da nefropatia diabética, 

levando à doença renal terminal.15-17 

Com a lesão inicial ocorre perda de néfrons e os néfrons remanescentes 

tornam-se hipertróficos e hiperfiltrantes a fim de manter a homeostase do 

organismo. Essas alterações levam à produção de citocinas, fatores de 



crescimento e hormônios, que seriam responsáveis pelo processo de 

proliferação celular, recrutamento de células inflamatórias, proliferação de 

colágeno e fibrose. A produção contínua de fibrose glomerular e intersticial 

acaba por determinar perda progressiva dos néfrons e da filtração 

glomerular.18-19 

Os néfrons remanescentes aumentam a excreção fracional de muitos solutos, 

mantendo constante o balanço de sódio, potássio e água até fases avançadas 

de IRC. O tempo que a lesão renal leva para evoluir até IRC terminal é 

bastante variável, dependendo da etiologia da lesão renal, aspectos raciais, 

imunitários, estado hipertensivo, sobrecarga protéica, etc.20 

Doenças que podem levar o rim a ter uma doença renal crônica são: 

hipertensão arterial severa, diabetes melittus, infecção nos rins, nefrites, 

doenças hereditárias (ex: rins com cistos), pedras nos rins (ex: cálculos), 

obstrução, entre outras.21 

             A avaliação e o tratamento de pacientes com doença renal crônica 

requer a compreensão de conceitos separados, porém relacionados de 

diagnóstico, risco de perda da função renal, gravidade da doença, condições 

comórbidas e terapia de substituição renal.22 

            Existem evidências de estudos clínicos com sinvastatinas sugerindo 

uma ação protetora dessas drogas na progressão da doença renal crônica.23-24 

            Com embasamento nestas hipóteses, venho por meio deste trabalho 

tentar descobrir novos efeitos e ações da sinvastatina e de seu grupo, no 

tratamento de ratos submetidos a uma doença renal crônica.25 

            A sinvastatina é um fármaco pertencente à classe química das 

estatinas, esta é um pó branco, cristalino, não higroscópico, praticamente 



insolúvel em água e solúvel em clorofórmio, metanol e etanol. O fármaco é 

prescrito no tratamento da dislipidemia, tendo como objetivo a redução dos 

níveis de colesterol e lipídios no sangue.26-29 

A sinvastatina, através do seu metabólito ativo, o beta-hidroxiácido, inibe 

específica e competitivamente a HMG-CoA redutase, enzima que cataliza a 

conversão da HMG-CoA em mevalonato que é uma passagem precoce e 

limitante na biossíntese do colesterol. Desta forma, a sinvastatina aumenta 

moderadamente o HDL-colesterol e reduz o colesterol plasmático total, o LDL-

colesterol, o VLDL-colesterol e os triglicerídeos plasmáticos.30-35 

A sinvastatina, após administração oral, mostrou alta seletividade pelo fígado, 

onde atingiu elevadas concentrações em relação aos outros tecidos. A 

sinvastatina é largamente extraída no fígado durante a 1ª passagem, com 

posterior excreção biliar da droga (60% nas fezes e 13% na urina). A exposição 

sistêmica à forma ativa da sinvastatina é de menos de 5% da dose oral, sendo 

que 95% destes estão ligados às proteínas plasmáticas.36-38 

A sinvastatina é utilizada para reduzir os níveis plasmáticos elevados de 

colesterol total, LDL-colesterol, apolipoproteína B e triglicerídeos em pacientes 

com hipercolesterolemia primária e hipercolesterolemia familiar heterozigótica, 

quando a resposta à dieta e a outras medidas não medicamentosas, 

isoladamente, tenham sido inadequadas. Adicionalmente a sinvastatina eleva 

de forma moderada o HDL-colesterol, reduzindo, portanto, as relações 

LDL/HDL e colesterol total/HDL. Reduz os níveis plasmáticos elevados de 

colesterol total em pacientes com hipercolesterolemia combinada e 

hipertrigliceridemia, quando a hipercolesterolemia for a anormalidade mais 

importante. Retarda a progressão da aterosclerose coronariana, incluindo a 



redução do desenvolvimento de novas lesões e de novas oclusões em 

pacientes com doenças coronarianas.39-40 

A sinvastatina também é indicada para reduzir o risco de morte por doença 

coronariana e de infarto do miocárdio não-fatal, para reduzir o risco de acidente 

vascular cerebral (AVC) e de ataques isquêmicos transitórios (AIT) e para 

reduzir o risco de realização de procedimentos de revascularização de 

miocárdio.41-45 

Os dados sobre os efeitos da sinvastatina e de outras estatinas sobre os rins 

são escassos na literatura. Desta forma, o referido projeto busca, através de 

uma metodologia bem padronizada, elucidar os possíveis benefícios da 

administração desse fármaco em animais submetidos a um modelo de 

insuficiência renal crônicas.  

 

 

 

Campo 6: Objetivos:   

O objetivo do presente estudo será avaliar os efeitos do tratamento crônico com 

sinvastatina na função renal de ratos submetidos a um modelo experimental de 

doença renal crônica.46-49 

 

Campo 7: Materiais e Métodos: 

 

Campo 7.1 Metodologia da pesquisa: 

 

 ( X ) Quantitativa (   ) Qualitativa 



 

Campo 7.2 Tipo da pesquisa: 

 

( X) Pesquisa experimental com animais 

( X) Pesquisa laboratorial 

(   ) Pesquisa de campo 

(   ) Descrição retrospectiva de casos ou série de casos 

(   ) Relato de caso 

(   ) Estudo de cadáveres 

(   ) Estudo de tecidos humanos arquivados 

(   ) Estudo de material biológico humano 

(   ) Estudo de perfil populacional 

(   ) Estudo de comportamento social, intelectual ou educacional 

(   ) Estudo de formas de promoção de saúde 

(   ) Outro (especificar) 

 

Campo 7.3 Características dos sujeitos da pesquisa: 

 

(    ) Pessoa sadia maior de 18 anos 

(    ) Paciente ambulatorial maior de 18 anos 

(    ) Paciente internado maior de 18 anos 

(    ) Menores de 18 anos 

(    ) Estudantes 

(    ) Gestantes 

(    ) Parturientes 



(    ) Indivíduos institucionalizados 

(    ) Idosos 

(    ) Doentes mentais 

(    ) Presidiários 

(    ) Militares 

(    ) Populações indígenas 

(    ) Outros (especificar):  

( X ) Não se aplica: Pesquisa em animais 

 

Campo 7.4 Formas de recrutamento dos sujeitos da pesquisa: 

(  ) pelo próprio pesquisador (  ) por terceiros ( X ) não se aplica 

 

Campo 7.5 Meios de recrutamento dos sujeitos da pesquisa: 

( ) Imprensa escrita ( ) Rádio ( ) TV ( ) Impressos, cartazes ( ) contato pessoal 

( X ) não se aplica 

 

Campo 7.6 Dimensionamento amostral: 

        Os animais serão divididos, aleatoriamente, em 03 grupos experimentais 

de 10 ratos (n=10). Assim, serão utilizados 30 animais. O estabelecimento do 

número de animais por grupo foi obtido após análise da literatura.50-53 

 

Campo 7.7 Critérios de inclusão e exclusão dos sujeitos da pesquisa: 

 

Serão afastados os animais que não se enquadrarem nos quesitos 

determinados ou que morrerem durante a experimentação. 



 

Campo 7.8 Instrumentos de coleta de dados: 

 

(    ) Dados de prontuário de paciente(s) 

(    ) Registros de exames complementares 

(    ) Entrevistas e/ou questionário 

(    ) Depoimentos ou grupos focais 

( X ) Registros de observações 

(    ) Registros administrativos 

(    ) Dados de sistemas de informações de 

Acesso público (Datasus, IBGE, INCA etc) 

(    ) Tabulações especiais de bases de dados de 

sistemas de informações 

(    ) Bases de dados bibliográficos 

( X ) Material biológico: Sangue  

(    ) Outros 

Campo 7.9 Materiais e Métodos 

 

Materiais: 

  Anestésicos:  

- Cloridrato de xilazina (Agener União, Brasil) e ketamina (Vetbrands, Brasil).  

 

Coleta de urina:  

- Gaiolas Metabólicas (Tecniplas, USA) 

 



Coleta de tecidos: 

-  Compressas de gaze e algodão; 

-Tesoura, pinça curva, porta agulhas e monofilamento preto estéril, não 

absorvível (Shalen fios cirúrgicos Ltda, GO); 

- Solução salina 0,9% (NaCl , Labsynth Produtos para laboratório Ltda, SP); 

- Álcool iodado 1% (Riálcool, SP). 

 

Dosagem de microalbuminúria 

- Kit comercial (Gold Anasila Diagnóstica, BH, Brasil), contendo: 

      - Padrão – Contém albumina humana liofilizada.  

      - Látex - Contém suspensão de partículas de látex sensibilizadas com    

anticorpos anti-albumina humana e azida sódica 14,6 mmol/L.  

      - Tampão - Contém tampão borato 100 mmol/L e azida sódica 14,6 mmol/L, 

pH 10,0. 

           - Outros materiais: Água destilada, Banho-Maria, pipetas automáticas, 

cronômetro, gelo. 

- Equipamento: Contador de ELISA (Molecular Devices, USA).  

 

Dosagem de creatinina 

- Kit comercial (Bioclin, BH, Brasil), contendo: 

         - Número 1 - Padrão - Contém: Creatinina 3 mg/dL; 

        - Número 2 - Ácido Pícrico - Contém : Ácido pícrico 60 mmol/L; 

        - Número 3 - Reagente Alcalino - Contém: Hidróxido de sódio 110 mmol/L, 

Carbonato de sódio 75 mmol/L e surfactante; 

        - Número 4 - Reagente Ácido - Contém : Ácido acético 12,25 mol/L. 



 - Outros materiais: Banho-maria 37oC, cronômetro, pipetas, placas de Elisa, 

gelo, água destilada, ependorffes. 

-  Equipamento: Contador de ELISA (Molecular Devices, USA).  

 

Dosagem de uréia plasmática 

 

 - A dosagem da Uréia será realizada através do método urease, utilizando um 

Kit comercial (LabTest- BH-Brasil), contendo: 

              - Urease- contém tampão fosfato 10 mmol/l e urease ≥268 KU/l 

              - Tampão- contém fosfato 100mmol/l, pH 6,9; salicilato de sódio 312 

mmol/l e ntroprussiato de sódio 16,8 mmol/l; 

              - Oxidante- contém hidróxido de sódio 2,8 mol/l e hipoclorito de sódio 

121mmol/l 

              - Padrão-70mg/dl- contém azida sódica 7,7 mmol/l 

   - Outros materiais: Banho-maria 37oC, cronômetro, pipetas, placas de Elisa, 

gelo, água destilada, ependorffes. 

   - Equipamento: Espectrofotômetro (Shimadzu, UV - 160 A, Japão). 

Metodologia   

III.3- Animais 

Serão utilizados ratos, machos, adultos jovens, da linhagem Wistar, com peso 

variando entre 200 e 250 g e com idade entre 60 e 90 dias, oriundos do biotério 

da Faculdade de Medicina de Itajubá. Os animais serão mantidos em gaiolas 

plásticas ou gaiolas metabólicas, dependendo do tipo de experimento a ser 

realizado. Em ambos os casos serão fornecidos água e ração “ad libitum", Os 

animais serão randomizados em grupos de 10 ratos cada (n=10).  Todos os 



animais passarão por um período de adaptação que consiste na permanência 

mínima de 3 dias em cada ambiente, antes de iniciar os procedimentos 

experimentais. Além disso, os animais serão mantidos em ciclo claro-escuro de 

12 horas.  

 

 Desenvolvimento do modelo experimental de doença renal crônica 

 O modelo experimental de doença renal crônica a ser desenvolvido neste 

estudo baseia-se na metodologia descrita por Ormrod & Miller, 1980. 54 

 O objetivo para o projeto será induzir doença renal moderada, baseado 

nos níveis de uréia plasmática. 

 Os procedimentos cirúrgicos serão realizados após anestesia por via 

intra-peritoneal (I.P) com solução de  Ketamina (50mg/Kg) /Xylazina (25mg/Kg). 

 Após a anestesia serão realizados os procedimentos cirúrgicos descritos 

abaixo: 

. A- Cirurgia para obtenção de uremia moderada – Doença Renal Moderada 

(DRC-M) 

Após tricotomia e assepsia adequadas, será feita uma incisão no flanco direito, 

exposição do rim direito com dissecção da gordura aderente, cápsula renal e 

glândula supra-renal, que foi preservada. Em seguida, serão removidos os pólos 

superior e inferior do rim esquerdo, sendo retirado também 1/3 do tecido cortical 

remanescente na porção lateral externa do rim. Esta técnica preserva 40% do 

tecido renal. Terminado este procedimento a incisão será suturada. Sete dias 

após este procedimento, o animal será novamente submetido ao mesmo 

procedimento anestésico, seguido de uma incisão no flanco esquerdo e após 

ligadura da artéria renal esquerda, veia renal esquerda e ureter esquerdo, o rim 



esquerdo será retirado. Será preservada a glândula supra-renal.  Terminado 

este procedimento a incisão será suturada. A segunda cirurgia será considerada 

como o dia zero.    

 

Desenho Experimental 

Após os procedimentos cirúrgicos, os animais serão randomizados em três 

grupos experimentais distintos, com 10 animais por grupo (n=10). Os ratos 

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

libitum” e receberão os referidos tratamentos descritos abaixo, por um período 

de duas semanas ( quatorze dias): 

 

Grupo 1: Animais com DRC-M e tratados com água destilada VO (Gavagem) 

(n=10) 

Grupo 2: Animais com DRC-M e tratados com 5mg/Kg de sinvastatina VO 

(Gavagem) (n=10)55 

Grupo 3: Animais com DRC-M e tratados com 10mg/Kg de sinvastatina VO 

(Gavagem) (n=10)56 

 

O débito urinário dos animais será mensurado diariamente e amostras de urina 

serão coletadas nos dia 04, 09 e 14.  

Serão avaliados os seguintes parâmetros : 

 Peso final; 

 Ingesta hídrica; 

 Ingesta alimentar; 

 Fluxo urinário; 



 Proteinúria de 24 horas; 

 Creatinina urinária e plasmática; 

 Uréia plasmática  

 Osmolaridade urinária e plasmática; 

 pH urinário; 

 Clearance de creatinina; 

 Clearance de água livre;  

Clearance osmolar. 

Coleta de urina 

Serão coletadas amostras de urina nos dias 04, 09 e 14. Após a coleta da urina 

de 24 horas, o volume será medido em proveta graduada e a amostra será 

centrifugada (2000 rpm, 5 minutos) para posterior processamento.  Serão 

congeladas alíquotas de 1 a 2 mL de urina a -20oC até o momento dos ensaios.  

Coleta de sangue  

Coleta de sangue 

Ao término dos períodos experimentais, os animais serão anestesiados com 

Ketamina (50mg/Kg) /Xylazina (25mg/Kg) por via intra-peritoneal-(I.P) e 

submetidos à punção intracardíaca. O sangue colhido será centrifugado em 

centrífuga clínica (Excelsa, Fanen) a 2000 rpm durante 10 minutos e o soro 

obtido (2 ml/rato) guardado em tubos fechados e congelados a -20o C, para 

posteriores dosagens laboratoriais. 

I.3- Dosagem de microalbuminúria 

A determinação quantitativa da microalbuminúria a partir do kit comercial 

Microalbuminúria – PP, da Gold Analisa Diagnóstica (Brasil) baseia-se na 

aglutinação da albumina presente nas amostras de urina com as partículas de 



látex recobertas com anticorpos anti-albumina. A concentração de albumina na 

amostra é diretamente proporcional à aglutinação obtida, que é medida por 

turbidimetria. 

Antes de iniciar o ensaio, mapeia-se a distribuição das amostras, bem como da 

curva padrão e do branco, na placa de Elisa. Todo o procedimento será 

realizado em duplicata. Dilui-se o padrão no 1 para obter as concentrações de 

50, 25, 10 e 5 μg/mL e construir uma curva padrão com 4 pontos. Os valores de 

absorbância das amostras devem estar entre os pontos extremos da curva 

padrão, 5 e 50 μg/mL, para validação do ensaio. O leitor de Elisa deve ser 

programado para leitura a 540nm. A primeira leitura será efetuada 

imediatamente após a pipetagem do reagente de trabalho.  

Pipetam-se 7 μL do padrão diluído nos poços da placa. Em seguida, pipetam-se 

7 μL de água destilada e o mesmo volume das amostras nos demais poços.  

Utilizando uma pipeta de repetição, adicionam-se 200 μL do reagente de 

trabalho – previamente aquecido à 37oC – aos poços. Agita-se a placa e realiza-

se a primeira leitura (A1) em, até 10 segundos após o final da reação. Aciona-se 

o cronômetro e, após 2 minutos, realizar nova leitura (A2) da placa à 540 nm.  

Para obter a concentração da microalbumina nas amostras, calcula-se a 

diferença de absorção: A2 – A1. Em seguida, relaciona-se a diferença de 

absorção encontrada (A2-A1) a cada um dos pontos da curva padrão. Calcula-

se, então, a equação da reta que define esta correlação e, de posse dela, 

interpolamos os valores de absorbância encontrados em cada amostra à 

equação, obtendo a quantidade de microalbumina num determinado volume de 

urina. A unidade utilizada será microgramas de albumina a cada mililitro de urina 

(mg/mL).   



I.4- Dosagem de creatinina plasmática e urinária 

A determinação da creatinina será realizada pelo método de Jaffé modificado, 

utilizando-se o kit comercial da Bioclin (Brasil).57 Este método consiste em uma 

reação colorimétrica entre a creatinina e o acido pícrico, cujo produto é amarelo-

avermelhado. A absorbância do composto formado é lida em leitor de ELISA 

(Molecular Devices, USA) em comprimento de onda de 510nm.  

A urina deve ser colhida por um período de 24 horas e o soro ou plasma deve 

ser colhido com heparina. Ambos conservados congelados à -20oC até o 

momento do ensaio. 

Durante o ensaio as amostras (plasma e/ou urina) serão mantidas no gelo. 

Antes de iniciar ensaio, centrifugam-se as amostras, dilui-se a urina 30 vezes 

em água destilada (1:30) e mapeia-se a distribuição das amostras, bem como 

da curva padrão e do branco, na placa de Elisa. Todo o procedimento será 

realizado em duplicata. 

Dilui-se, então, o padrão (no1) de creatinina (3 mg/dL) para construção de uma 

curva padrão e obtenção do fator de calibração, que é o valor utilizado para 

cálculo das concentrações de creatinina nas amostras avaliadas.  As 

concentrações obtidas para a curva padrão serão de 3.0, 1.0, 0.5 e 0.1 mg/dL. 

Os valores de absorbâcia devem estar entre os pontos extremos da curva 

padrão, 0.1 e 3.0 mg/dL, para validação do ensaio. 

Utilizando uma pipeta de repetição, distribuem-se 200μL do reagente no3 

(reagente alcalino) nos poços da placa de Elisa e 25μL do reagente no2 (ácido 

pícrico). Em seguida, aos poços correspondentes ao branco, acrescentam-se 25 

μL de água destilada; aos poços correspondentes à curva padrão, 25 μL das 4 

concentrações de creatinina obtidas e nos demais, 25 μL de plasma ou urina 



diluída (1:30). 

A placa é coberta, homogeneizada por 30 segundos e incubada em banho-

maria à 37oC por 10 minutos. As absorbâncias serão lidas em comprimento de 

onda de 510nm em leitor de Elisa. A absorbância da amostra será chamada A1 

e do padrão, P. 

No caso das amostras de plasma, devem-se adicionar 10μL do reagente no4 

(reagente ácido), nos poços contendo o branco e as amostras. Aguardam-se 5 

minutos entre 15 e 30oC para uma segunda leitura da absorbância (A2) em 

510nm. A reação de cor é considerada estável por 30 minutos. Deve-se subtrair 

o valor obtido no ponto zero de todas as leituras, inclusive da curva padrão.  

Para obter a concentração da creatinina nas amostras, calcula-se a diferença de 

absorção: A1 – A2 (apenas para plasma, para urina usa-se a A1). Em seguida, 

relaciona-se a diferença de absorção encontrada (A1-A2) a cada um dos pontos 

da curva padrão. Calcula-se, então, a equação da reta que define esta 

correlação e, de posse dela, interpolamos os valores de absorbância 

encontrados em cada amostra à equação, obtendo a quantidade de creatinina 

num determinado volume de urina ou plasma. A unidade utilizada será 

microgramas de creatinina a cada mililitro de urina (µ/mL).   

 

I.5- Dosagem de uréia plasmática 

A dosagem da Uréia é realizada através do método urease. 

 

Protocolo 

 

A) Reagentes: 



1.Urease- contém tampão fosfato 10 mmol/l e urease ≥268 KU/l 

2.Tampão- contém fosfato 100mmol/l, pH 6,9; salicilato de sódio 312 mmol/l e 

ntroprussiato de sódio 16,8 mmol/l; 

3.Oxidante- contém hidróxido de sódio 2,8 mol/l e hipoclorito de sódio 121mmol/l 

4.Padrão-70mg/dl- contém azida sódica 7,7 mmol/l 

 

B) Amostra 

O soro será obtido pela centrifugação (2000 rpm por 10 min) de amostras de 

sangue colhidas por punção intracardíaca (~3 ml de sangue de cada rato). 

 

C) Preparo de reagentes 

Tampão de uso: Será adicionado o conteúdo do frasco n°2 (100ml) a 4000ml de 

água destilada, procedendo a mistura. 

 

Oxidante de uso: Será adicionado o conteúdo do frasco n°3 (25ml) a 475 ml de 

água destilada 

 

Urease Tamponada: Será adicionado 1 ml de uréase (n°1) a 20 ml do tampão 

de uso 

 

D) Procedimento 

Serão usados 3 tubos de ensaio, da seguinte forma: 

 BRANCO TESTE PADRÃO 

Amostra _______ 0,01 ml _______ 

Padrão (n°4) _______ _______ 0,01 ml 



Uréase 

Tamponada 

1,0 ml 1,0 ml 1,0 ml 

 

A seguir, será feita a mistura com a colocação das amostras em estufa durante 

05 minutos a 37°C. 

 BRANCO TESTE PADRÃO 

Oxidante de uso 1,0 ml 1,0 ml 1,0 ml 

 

Novamente, será realizada uma mistura com a colocação da amostra em estufa 

por 5 minutos a 37°C. Serão determinadas as absorbâncias do teste e padrão 

em 600 nm acertando o zero com o branco 

 

E) Cálculos 

mg/dl=   Absorbâncias do teste    x 70 

               Absorbância do padrão  

O resultado da medição é linear até 300 mg/dl 

 

 

I.6- Determinação das osmolalidades plasmática e urinária e do clearance 

osmolar e de água livre 

As osmolalidades sérica e urinária serão medidas utilizando-se 25 l das 

amostras para leitura no osmômetro.  O método utilizado será o de osmometria 

de congelamento. Serão realizadas duas leituras para cada amostra de soro e 

de urina. Quando entre essas leituras for observada uma diferença 

considerável, a calibração do osmômetro será repetida, realizando-se uma nova 



leitura dessas amostras. 

 Os parâmetros a serem analisados incluem: as leituras diretas das 

osmolalidades sérica e urinárias e os dados obtidos a partir dos cálculos do 

clearance osmolar e clearance de água livre. 

 O clearance osmolar (COsm) será obtido a partir do seguinte cálculo: 

 

COsm (em ml/ min)  =   OU (osmolalidade urinária) x V (volume urinário em ml) 

          OS (osmolalidade sérica) x T (tempo de coleta em min) 

  

O clearance de água livre (CH2O) será obtido a partir do seguinte cálculo: 

 

CH2O (em ml/ min) = Vm (volume urinário expresso em ml/ min)-COsm (em ml/ 

min).   

 

Para o cálculo do Vm divide-se o volume urinário (ml) pelo período de coleta das 

amostras de urina expresso em minutos. 

 

Campo 7.10: Métodos a serem utilizados na análise estatística: 

Os dados serão expressos como média ± erro padrão da média ou medianas, 

quando apropriado.  Será testada a distribuição normal das variáveis pelo teste 

de normalidade Anderson-Darling.  Os resultados que apresentarem distribuição 

normal serão comparados por análise de variância, seguida pelo teste de 

Student Newman-Keuls.  Os dados não paramétricos serão comparados por 

meio do Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunns. As diferenças serão 



consideradas estatisticamente significativas com o valor de p  0,05. 
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Campo 9- Resultados espererados 

Espera-se obter nesse estudo que o tratamento com sinvastatina produza 

melhora da função renal de ratos submetidos a um modelo experimental de 

Doença Renal Crônica Moderada (DRC-M). 



 

Campo 10: Critérios para suspender ou encerrar a pesquisa: 

 

Esse estudo será suspenso se não houver condições materiais e técnicas para 

sua realização e encerrado se houver morte superior a 50% dos animais 

experimentados.   

 

 

 

Campo 11: Análise de riscos e/ou desconfortos: 

 

Este estudo pode causar estresse de contenção nos animais, devido à 

necessidade de manipulação constante dos mesmos. Devido ao modelo 

experimental de desenvolvimento de uremia os animais poderão apresentar 

desconfortos gastrointestinais, problemas cardiovasculares e alterações 

neurológicas.  

 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E/OU DESCONFORTOS AOS SUJEITOS DA 

PESQUISA: 

Assinalar: 

- Riscos: 

(   ) Risco mínimo (conseqüências que não interferem nas atividades físicas e/ou 

intelectuais de 

rotina) 

(   ) Risco moderado (conseqüências que interrompem as atividades físicas e/ou 



intelectuais de 

rotina) 

(   ) Risco alto ( risco de hospitalização e óbito) 

( X ) Experimento em animais 

- Desconforto: 

(   ) Mínimo (entrevistas, exame físico, exames radiológicos) 

(   ) Leve (coleta de sangue ou secreções) 

(  ) Moderado (admissão em hospital, coleta de várias amostras de sangue, 

repetição de exames, 

por exemplo, exames ginecológicos) 

(   ) Intenso (submissão a exames que necessitam de sedação ou anestesia) 

(X) Experimento em animais: Estresse de contenção, desconfortos 

gastrointestinais, problemas cardiovasculares e alterações neurológicas. 

  

 

 

 

Campo 12: Descrição das medidas para minimização ou abolição de riscos 

e/ou desconfortos: 

 

Este estudo seguirá integralmente as orientações do COBEA, portanto, serão 

observados os procedimentos padronizados no que se refere às técnicas de 

contenção, anestesia, procedimentos de eutanásia e descarte dos animais. É 

importante salientar que os animais serão submetidos a ciclos claro-escuro de 

12 horas, visando minimizar o estresse causado pela manipulação diária dos 



animais. Os animais serão observados diariamente e aqueles que 

apresentarem sinais de problemas gastrointestinais, como diarréia e problemas 

neurológicos como alteração de comportamento e orientação serão descartados 

do estudo, através de eutanásia, seguindo as normas do COBEA. 

 

 

Campo 13: Garantia de sigilo e confidencialidade: 

Não se aplica 

 

 

Campo 14: Uso e destinação do material coletado: 

 

Os dados coletados serão utilizados para a elaboração de artigo cientifico que 

deverá ser apresentado em congressos da área, publicações em periódicos 

indexados. Os livros com registros dos experimentos ficarão sob a guarda do 

autor principal por prazo indefinido. 

 As amostras de sangue obtidas, serão acondicionadas em recipientes 

adequados e entregues, juntamente com os animais sacrificados, à empresa de 

coleta de lixo hospitalar contratada pela Prefeitura Municipal de Itajubá. 

  

Campo 14.1: Uso do material coletado: 

 

Os materiais coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa?                   

( X ) sim (    ) não 

 



A divulgação da pesquisa será feita em: 

(    ) Anais de congresso 

(  X ) Apresentação em evento 

(  X ) Publicação em periódico científico 

(     ) Trabalho de conclusão de curso 

(     ) Outro (especificar) 

 

Os resultados desta pesquisa serão apresentados na Semana Médica da 

Faculdade de Medicina de Itajubá em maio de 2012  

 

Campo 14.2: Destinação do material coletado: 

 

O material biológico será: 

 

( X ) Descartado  

(   ) Armazenado   

(    ) Utilizado em outra pesquisa  

   

                   Os dados coletados serão arquivados pelo pesquisador Nilo César do 

Vale Baracho por um período de cinco anos, após o qual serão fragmentados 

NA Secretaria de Ensino da FMIt. 

    Após o procedimento de eutanásia, os animais serão acondicionados 

em sacos plásticos de cor vermelha e serão entregues à empresa responsável, 

contratada pela Prefeitura Municipal de Itajubá para realizar a coleta de lixo 

hospitalar e de materiais potencialmente contaminados. 



              As amostras de sangue obtidas serão acondicionadas em recipientes 

adequados e entregues, juntamente com os animais sacrificados, à empresa de 

coleta de lixo hospitalar contratada pela Prefeitura Municipal de Itajubá. 

    

 

 

Campo 15: Responsabilidades do pesquisador: 

 

   O Professor e Mestre Nilo César do Vale Baracho ficará diretamente 

responsável pela orientação do trabalho a ser realizado em todas as suas 

etapas. O Pesquisador André Luiz Rios dos Santos passará por um período de 

treinamento prático para qualificação e melhor aproveitamento das atividades 

desempenhadas. Caberá ao Pesquisador André Luiz Rios dos Santos, sob 

orientação do Professor Nilo Baracho, a execução do referido projeto. 

  

 

 

Nome 

 

Atividade a ser desempenhada na 

pesquisa 

Pesquisador responsável: Nilo 

  

( X ) Orientação 

(    ) Revisão da literatura 

(   ) Dimensionamento amostral 

(   ) Obtenção do TCLE 

(    ) Coleta de dados 

( X ) Análise de resultados 



( X  ) Redação do trabalho 

(  X ) Revisão do texto 

(   ) outra (especificar) 

Co-autor: André Luiz 

 

  

(   ) Orientação 

( x  ) Revisão da literatura 

(   ) Dimensionamento amostral 

(   ) Obtenção do TCLE 

(  x ) Coleta de dados 

(  x ) Análise de resultados 

( x ) Redação do trabalho 

(   ) Revisão do texto 

(   ) outra (especificar) 

Campo 18: Retorno à sociedade: 

 

         Os resultados deste estudo poderão apontar para a possibilidade do uso 

terapêutico da sinvastatina no tratamento da doença renal crônica. Desta 

forma, a população em geral terá um grande benefício, uma vez que a 

sinvastatina já é amplamente prescrita pelos médicos, tanto da rede pública 

quanto privada, para o tratamento dasdislipidemias, sendo que esses 

medicamentos são distribuídos gratuitamente em toda rede do Sistema único 

de Saúde (SUS).  

 

 


