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RESUMO 

A atividade plasmática de renina (APR) tem um papel importante na nefropatia 

diabética (ND). Nesse estudo científico foi verificado o uso do inibidor direto de renina 

(IDR) na ND e foi estudado pela indução de ND em ratos pela enzima estreptozotocina. 

O diabetes induz uma queda drástica APR (0.25 ± 0.1 de 1.4 ± 0.3 ng AngI/ml por h, 

DM vs controle, p < 0.005) e a expressão de renina no rim (0.04 ± 0.004 de 0.15 ± 0.02 

renina/ßactina RNAm, p < 0.005). A atividade plasmática de renina (APR) e os níveis de 

renina renal são inversamente correlacionados com a albuminúria (PRA: coeficiente de 

correlação de postos de Spearman r = -0.64, 95% [CI] 0.38–0.81, P < 0.001; renina 

RNAm: Spearman r = -0.66, 95% [CI] 0.40–0.82, P < 0.001).  

Em seguida foram selecionados e analisados um total de 361 artigos em que o 

principal ponto analisado foi a questão da abordagem da atividade plasmática de renina 

em pacientes com nefropatia diabética.  

Esse trabalho demonstra que não existem evidências a respeito da eficácia do 

tratamento com inibidor de renina na nefropatia diabética, isso porque a atividade 

plasmática de renina não foi mensurada em pacientes com  ND antes e durante ao uso 

da medicação. 

INTRODUÇÃO/REFERENCIAL TEÓRICO 

A nefropatia diabética (ND) é a principal causa de doenças renais em estágio 

terminal. Apesar dos avanços terapêuticos, a nefropatia diabética ainda é o maior 

contribuinte para a morbidade e mortalidade de pacientes diabéticos ao redor do mundo 

(Dugbartey, 2017) O relacionamento entre o sistema renina angiotensina aldosterona 

(SRAA) e a progressão da doença diabética cardiovascular é um assunto de grande 

investigação. A superexpressão crônica do SRAA endócrino ou parácrino, localizado 

em diversos órgãos cardiovasculares, é um importante contribuinte para a fisiopatologia 

da doença cardiovascular cardiovascular  (Campos et al., 2011; Baltatu et al., 2011). A 

atividade de um sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA) ativo desempenha um 

papel importante na nefropatia diabética (UrushiharaandKagami, 2016). As drogas 



 

 

terapêuticas para a nefropatia diabética estão em sua maioria alvejando o sistema 

renina angiotensina aldosterona  (Yacouband Campbell, 2015). 

 Enquanto alguns debates permanecem, testes clínicos tem, em geral, 

demonstrado que o bloqueio do SRAA pela inibição da enzima conversora de 

angiotensina (ECA) ou a inibição do receptor de angiotensina podem reduzir o 

desenvolvimento e progressão da doença cardiovascular em diabéticos (Bhattacharjee 

et al., 2016). Os efeitos terapêuticos de inibidores do SRAA podem ser 

significantemente dependentes da ativação patológica do SRAA endócrino ou/e 

tecidual. (deAlencar Franco Costa et al., 2015; de Gasparo et al., 2013).  

JUSTIFICATIVA 

Compreender a ação do inibidor de renina na nefropatia diabética e seu impacto nos 

pacientes.  

OBJETIVOS DA PESQUISA 

Objetivo geral: 

Nós pretendemos estudar as evidências científica que suportam o uso de inibidor direto 

de renina (IDR) na nefropatia diabética. 

Objetivos específicos: 

1. Análise experimental de dados: analisar dados da atividade de renina e expressão 

gênica do experimento com ratos com diabetes induzida pela estreptozotocina 

(experimento realizado pelo nosso grupo). 

2. Pesquisa baseada em evidências: estudar evidências científicas publicadas sobre o 

aumento da atividade plasmática de renina na nefropatia diabética 

METODOLOGIA 

1. Análise experimental de dados: analisar dados da atividade de renina e 

expressão gênica do experimento com ratos com diabetes induzida pela 

estreptozotocina (experimento realizado pelo nosso grupo). 



 

 

Os dados da atividade plasmática de renina e a expressão do gene da renina serão 

analisados utilizados métodos básicos de estatística. Além disso, outros métodos foram 

usados para a obtenção dos dados para análise: 

 Reprodução da doença humana em modelo animal: a indução experimental de 

diabetes em ratos através da estreptozotocina.(de Alencar Franco Costa et al., 

2015); 

 Técnica de radioimunoensaio para a atividade plasmática de renina (de Alencar 

Franco Costa et al., 2015; Baltatu et al., 2002); 

 Teste de RT-PCR em tempo real para a expressão renal dos genes de renina  

(Rentzsch et al., 2008; Campos et al., 2006). 

2. Pesquisa baseada em evidências (Baltatu et al., 2011; Campos et al., 2011): 

estudo das evidências científicas publicadas sobre o aumento da atividade 

plasmática de renina na nefropatia diabética. 

Artigos que evidenciam o aumento da atividade de renina em diabéticos foram 

avaliados em uma Revisão em Grupo de Estudantes de acordo com a Cochrane 

Guidelines for Systematic Reviews of Interventions  (Zhang et al., 2016; Pollock et 

al., 2016). De acordo com as diretrizes, foi feita uma Revisão em Grupo de 

Estudantes (RGE) constituído de 4 estudantes estudantes do curso de Medicina da 

Universidade Anhembi Morumbi e dois Coordenadores de Pesquisa de Ensaios 

(CPE), professores no curso de Medicina da Universidade Anhembi Morumbi.  

A Revisão Sistemática buscou estudos clínicos e pré-clínicos que utilizaram 

inibidores direto de renina e incluíram a determinação da atividade plasmática de 

renina em pacientes ou modelos experimentais como critério de seleção ou medida 

de resultado. As seguintes bases de dados serão pesquisadas: PubMed e Cochrane 

Library. 

De acordo com as orientações sobre os métodos padrões aplicáveis a cada revisão, 

o estudo foi organizado da seguinte forma: um plano de revisão, pesquisa e seleção 



 

 

dos estudos, coleta de dados, risco de avaliação de parcialidade e interpretação de 

resultados. 

A Revisão do Grupo de Estudantes foi orientada para aplicar métodos que reduzam 

o impacto do viés em diferentes partes do processo de revisão, incluindo:  

1. Identificação de estudos relevantes de diversas fontes; 

2. Seleção de estudos para a inclusão e avaliação de seus pontos fortes e 

limitações em bases claras, critérios pré-definidos; 

3. Coleta sistemática de dados; 

4. Síntese apropriada de dados 

DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento do trabalho foi realizado em duas etapas: na primeira etapa em que 

foi feita a análise experimental dos dados; e a segunda na qual foram analisados e 

selecionados as Revisões Sistemáticas referentes a nefropatia diabética e o inibidor de 

renina (como Aliskiren) e em um segundo momento foram analisados e selecionados os 

Estudos Clínicos que abordavam a nefropatia diabética e o inibidor de renina.  

Na primeira etapa, os dados experimentais do estudo foram analisados conforme as 

técnicas anteriormente citadas no item de metodologia:  

 Reprodução da doença humana em modelo animal: a indução experimental de 

diabetes em ratos através da estreptozotocina.(de Alencar Franco Costa et al., 

2015); 

 Técnica de radioimunoensaio para a atividade plasmática de renina (de Alencar 

Franco Costa et al., 2015; Baltatu et al., 2002); 

 Teste de RT-PCR em tempo real para a expressão renal dos genes de renina  

(Rentzsch et al., 2008; Campos et al., 2006). 

Na segunda etapa, em um primeiro momento, foram selecionados 208 artigos que 

abordavam tanto a nefropatia diabética quanto o uso de inibidor de renina nesses 



 

 

pacientes. Dentro dessa lista foram excluídos 16 artigos que não se enquadraram no 

critério de inclusão referente o idioma do artigo (estavam em outro idioma que não o 

português ou o inglês). Desse modo, ao final da análise, foram incluídos 192 Revisões 

Sistemáticas neste estudo. Em seguida foi observado quais Revisões Sistemáticas 

mencionavam a atividade plasmática de renina relacionada com estudos em diabetes. 

Em seguida, foram selecionados 169 artigos originais do tipo Estudo Clínico, que foram 

citados nas Revisões Sistemáticas selecionadas anteriormente, e que também 

abordavam tanto a nefropatia diabética assim como o uso de inibidor de renina nesse 

quadro. Todos os 169 artigos eram originais e as eventuais duplicações, por conta das 

citações, foram excluídas. Nos trabalhos selecionados, foi observado se tais estudos 

usaram o inibidor de renina e se mediram/determinaram a atividade plasmática de 

renina. 

Dessa forma, este estudo teve como base a análise de um total de 361 artigos em que 

o principal ponto analisado foi a questão da abordagem da atividade plasmática de 

renina em pacientes com nefropatia diabética. 

RESULTADOS  

A atividade plasmática de renina (APR) tem um papel importante na nefropatia 

diabética (ND). Nesse estudo científico foi verificado o uso do inibidor direto de renina 

(IDR) na ND e foi estudado pela indução de ND em ratos pela enzima estreptozotocina. 

O diabetes induz uma queda drástica APR (0.25 ± 0.1 de 1.4 ± 0.3 ng AngI/ml por h, 

DM vs controle, p < 0.005) e a expressão de renina no rim (0.04 ± 0.004 de 0.15 ± 0.02 

renina/ßactina RNAm, p < 0.005). A atividade plasmática de renina (APR) e os níveis de 

renina renal são inversamente correlacionados com a albuminúria (PRA: coeficiente de 

correlação de postos de Spearman r = -0.64, 95% [CI] 0.38–0.81, P < 0.001; renina 

RNAm: Spearman r = -0.66, 95% [CI] 0.40–0.82, P < 0.001).  

Dentre as 192 Revisões Sistemáticas selecionadas e analisadas, apenas 14 

mencionaram a relação entre a atividade plasmática de renina e a nefropatia diabética.  

Quanto os 169 Estudos Clínicos avaliados, nenhum deles mediou a atividade 

plasmática de renina em pacientes diabéticos. 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nosso trabalho demonstra que não existem evidências a respeito da eficácia do 

tratamento com inibidor de renina na nefropatia diabética, isso porque a atividade 

plasmática de renina não foi mensurada em pacientes com  ND antes e durante ao uso 

da medicação.  
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