
 

 

 

 

 

Objetivo: Avaliar o efeito do pré-condicionamento com sinvastatina em ratos 

com lesão renal aguda induzida por sepse.  

Métodos: Ratos Wistar, adultos, machos (250-300g) foram distribuídos nos 

grupos: SHAM (controle); Sepse (ligadura punção de cécum - LPC); Sepse+Estatina. 

Foram avaliados parâmetros fisiológicos, função renal, metabólitos oxidativos, 

gravidade da lesão renal aguda e sobrevida dos animais. 

Resultados: Com relação aos parâmetros fisiológicos os grupos Sepse e 

Sepse+Estatina apresentaram redução significativa da temperatura corporal (34,8±0,6°C 

e 35,1±0,4°C vs 36,7±0,6°C) e elevação da glicemia capilar (299,0±7,2mg/dl e 

300,3±9,3mg/dl vs 106,9±8,4mg/dl); os animais que sofreram indução de sepse 

apresentaram redução significativa do fluxo urinário (0,007±0,003ml/min vs 

0,015±0,003ml/min, p<0,05), elevação da creatinina sérica (0,93±0,11mg/dl vs 

0,32±0,08mg/dl, p<0,05) e consequente, redução do clearance de creatinina 

(0,22±0,07ml/min vs 0,85±0,08ml/min, p<0,05), quando comparados ao grupo SHAM 

(p<0,001). Em contrapartida, observou-se que o pré-condicionamento com sinvastatina 

em animais sepse reduziu significativamente o nível da creatinina sérica 

(0,41±0,10mg/dl vs 0,93±0,11mg/dl, p<0,05) que resultou na elevação do clearance de 

creatinina em relação ao grupo Sepse (0,46±0,08ml/min vs 0,22±0,07ml/min, p<0,05). 

A geração dos metabólitos oxidativos foi acentuada no grupo Sepse com elevação na 

excreção de peróxidos (20,3±5,8nmol/g CrU vs 5,3±1,3 nmol/g CrU p<0,05) e TBARS 

urinários (945,6±26,9nmol/g CrU vs 219,5±22,7nmol/g CrU, p<0,05) quando 

comparado ao grupo SHAM (p<0,001). O pré-condicionamento com sinvastatina 

reduziu significativamente a formação de radicais livres nos animais induzidos à sepse 

(PU: 11,6±3,8nmol/g CrU vs 20,3±5,8nmol/g CrU e TBARS: 616,8±25,8nmol/g CrU vs 

945,6±26,9nmol/g CrU, p< 0,001). A curva de sobrevida de Kaplan-Meier adaptada 

demonstrou uma taxa de sobrevida de 100% para os animais dos grupos SHAM,  62% 

para os animais sepse e aqueles que receberam o pré-condicionamento com sinvastatina 

nos animais com sepse mostraram taxa de sobrevida de 80%. 
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Conclusão: Esta estudo confirmou a renoproteção por meio do princípio 

antioxidante da sinvastatina na lesão renal aguda induzida pela sepse com impacto 

favorável na redução na taxa de mortalidade. 

 


