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Cordeiro PM. Efeito da Justicia acuminatissima na injúria renal aguda isquêmica: 
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RESUMO 

Introdução: Injúria renal aguda (IRA) é uma síndrome cuja etiologia mais frequente 

é isquemia reperfusão. Diversos estudos clínicos e pré-clínicos sobre IRA têm sido 

desenvolvidos no sentido de esclarecer os seus mecanismos fisiopatológicos e as 

possíveis intervenções farmacológicas com efeito renoprotetor. Merecem destaque 

os resultados renoprotetores de alguns fitomedicamentos. Esse estudo avaliou o 

efeito da Justicia acuminatissima, planta da região amazônica com propriedades 

anti-inflamatória e antioxidante, sobre o modelo experimental mencionado. Objetivo: 

Avaliar a função renal, o perfil oxidativo e a histologia renal dos ratos submetidos à 

isquemia/reperfusão renal, tratados com Justicia acuminatissima (sara tudo). 

Métodos: ensaio pré-clínico com Ratos Wistar, adultos, machos (250-350g), 

distribuídos nos grupos SHAM, Isquemia 30 minutos e Isquemia + sara tudo 

(1,0g/kg, via oral, 1 vez). Foram avaliados os parâmetros hemodinâmicos (pressão 

arterial média - PAM, frequência cardíaca - FC, resistência vascular renal – RVR e 

fluxo sanguíneo renal – FSR), função renal - FR (clearance de creatinina - Clcr), 

estresse oxidativo (peróxidos urinários – PU, substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico – TBARs, óxido nítrico – NO e tióis no tecido renal) e histologia renais. 

Resultados: O grupo Isquemia demonstrou declínio na FR, associado ao aumento 

de PU, TBARs e NO, além da redução dos tióis. O pré-tratamento com “sara tudo” 

atenuou a lesão funcional, com elevação do Clcr, redução dos marcadores 

oxidativos (PU, TBARs e NO) e elevação de tióis.  Quanto à hemodinâmica renal, o 

grupo Isquemia demonstrou elevação da RVR e redução do FSR (p<0,05), enquanto 

que o tratamento com sara tudo induziu melhora significativa desses parâmetros. A 

análise histológica confirmou edema, infiltrado, achatamento e necrose tubular no 

grupo Isquemia, enquanto que o grupo tratado com “sara tudo” apresentou melhora 

desses parâmetros. Conclusão: A proteção renal da Justicia acuminatissima, na 

IRA isquêmica, caracterizou-se por melhora significativa da função renal, reduzindo 

a lesão oxidativa, com impacto positivo na histologia renal. 

Descritores: Injúria renal aguda; Isquemia / Reperfusão; Fitoterápicos; Justicia 

acuminatissima. 
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Paulo; 2016.  

 

ABSTRACT 

Introduction: Acute Kidney Injury (AKI) is a syndrome with growing prevalence, 

which ischemic-reperfusion is most frequent cause. Several clinical and pre-clinical 

studies about AKI have been developed to verify the pathophysiological mechanisms 

and the possible pharmacological interventions. The renoprotector effect of some 

phytomedicine in AKI induced by ischemia in rats model must be highlighted. This 

study evaluated the effect of Justicia Acuminatissima (sara tudo), plant from the 

Amazon region with antiinflammatory and antioxidant properties, in experimental 

model of AKI. Objective: To evaluate renal function, oxidative profile and renal 

histology in rats submitted to renal ischemia-reperfusion treated with Justicia 

Acuminatissima. Method: pre-clinical trial with Wistar rats, adult, male (250-350g), 

divided into groups: SHAM, Ischemia 30 minutes and Ischemia + (sara tudo) 

(1,0g/Kg, gavage, once). Hemodynamics parameters (medium arterial pressure-

MAP; heart rate-HR; renal vascular resistance-RVR and renal blood flow- RBF), renal 

function - RF (creatinine clearance), oxidative stress (urinary peroxides-UP, 

thiobarbituric acid reactive substances- TBARS, nitric oxide- NO and thiols in renal 

tissue) and kidney histological analysis were evaluated. Results: The ischemia 

group demonstrated a decline on renal function (RF) associated with increase in UP, 

NO and TBARS and reduction in thiols levels. The pre-treatment with “sara tudo” 

resulted in understatement of functional injury, increase of crCl and reduction of 

oxidative biomarkers (UP, TBARS and NO) and enhancement of thiols levels. 

Considering renal hemodynamics, the ischemia group demonstrated increase in RVR 

with the decrease in RBF. The treatment with “sara tudo” induced significant 

improvement in these parameters. Histological analysis confirmed edema, infiltrated, 

flatness and tubular necrosis in ischemia group, while the “sara tudo” group 

presented amelioration in these parameters. Conclusion: The renoprotective effect 

of Justicia Acuminatissima, in ischemic AKI, features significant improvement in renal 

function, reducing the oxidative damage with positive impact in renal histology. 

Keywords: Acute kidney injury, ischemia reperfusion, Justicia acuminatissima 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A injúria renal aguda (IRA) é uma síndrome caracterizada pela interrupção 

abrupta da função renal por diversas causas, sendo a isquemia reperfusão I/R uma 

das etiologias mais frequentes. Condutas preventivas podem amenizar os efeitos 

deletérios da IRA I/R, entretanto os resultados com fármacos capazes de interferir 

no curso da síndrome ainda não mostram consistência suficiente para a sua 

incorporação na prática. A utilização de plantas medicinais, com recursos naturais e 

renováveis, pode responder a uma hesitação e interromper a paralisia na tomada de 

decisões na clínica do paciente com IRA, uma vez que representa uma alternativa 

de menor custo, melhor desempenho clínico, econômico e social, além de abranger 

populações cujo acesso e crença na halopatia são irregulares.   

A doença renal atinge em torno de 10 % da população mundial e representa 

importante preocupação na saúde pública, devido ao aumento de sua prevalência, 

impacto na economia e na taxa de morbimortalidade. No Brasil, de acordo com o 

Censo de Diálise publicado em 2013, o número de pacientes com doença renal 

crônica (DRC) em tratamento dialítico duplicou na última década, passando de 

42.695 em 2000 para 97.586 em 2012. Todavia, o número de pacientes que 

desenvolve algum grau da doença é superior ao que é identificado, pois se estima 

que entre 50 a 70% dos pacientes chegam a óbito sem usufruir de qualquer 

modalidade de terapia substitutiva renal (TSR), ou por escassez no serviço de saúde 

ou até mesmo por ser uma doença silenciosa, acontecendo a morte antes mesmo 

de se formular o diagnóstico. O mesmo acontece com a prevalência da IRA, que 

aumenta no cenário das doenças renais. (1) 

Os rins desenvolvem funções hemodinâmicas e bioquímicas, realizando 

atividades como filtração, reabsorção, funções endócrinas e metabólicas, 

imprescindíveis para homeostase corporal. A produção de urina caracteriza-se pelos 

produtos da degradação do metabolismo, proporcionando o equilíbrio 

hidroeletrolítico e ácido-básico. Os glomérulos filtram cerca de 1.500 ml de 

sangue/min, gerando 180 ml/min de um fluido praticamente livre de células e 
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proteínas. Os túbulos renais realizam a reabsorção, secreção de íons e outras 

substâncias, proporcionando equilíbrio homeostático, regulado por hormônios, do 

sistema renina-angiotensina-aldosterona e o hormônio antidiurético (ADH), incluindo 

o vasodilatador óxido nítrico. (2) 

Estes mecanismos fisiológicos exigem um elevado grau de complexidade 

estrutural, em que os vasos sanguíneos, glomérulos, túbulos e interstício são os 

componentes alvos no acometimento de alguma disfunção renal. As patologias do 

sistema renal são tão complexas quanto sua estrutura, portanto estudar os 

componentes morfológicos citados anteriormente facilita o entendimento das 

manifestações clínicas que afetam cada um deles. Isso não descarta a possibilidade 

de um mesmo agente afetar mais de uma estrutura, assim como uma das estruturas 

comprometidas afetar outra secundariamente. Entre as manifestações clínicas mais 

recorrentes na disfunção renal, destaca-se a azotemia como a síndrome mais 

comum, acompanhada ou não da oligúria ou anúria, independentemente da etiologia 

da doença. (3-5) 

Dentre as diversas patologias renais, cabe ressaltar a doença renal crônica 

que ocorre lenta e progressivamente, comprometendo glomérulos, além da já 

mencionada IRA, que ocorre de forma abrupta com efeitos deletérios iniciais pelos 

túbulos renais e endotélio vascular. (4,5) 

A IRA é uma síndrome que tem demonstrado incidência crescente nas 

últimas décadas e com perspectivas de agravamento em virtude do aumento de 

expectativa de vida somado com as comorbidades. Estima-se que até 5% dos 

pacientes internados podem desenvolver IRA, sendo essa mais prevalente nos 

criticamente enfermos, frequentemente necessitando de tratamentos dialíticos. O 

retardo no diagnóstico e a manutenção da causa resultam em prolongamento da 

permanência no hospital, o que pode determinar evolução para a cronicidade, 

disfunções cardiológicas e até óbito. (6-8) 

A Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) define clinicamente 

a IRA na existência de decréscimo do volume urinário menor que 0,50 ml/kg/h por 6 

horas; e/ou aumento da creatinina sérica acima de 0,3 mg/dl em 48 horas ou 

superior a 1,5 mg/dl, a qual se conheça ou se presuma ter ocorrido pelo menos nos 

7 dias que precederam a manifestação. (9)  
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A IRA classifica-se de acordo com sua etiologia, podendo ser pré-renal 

quando ocorre a hipoperfusão renal; renal quando compromete o próprio 

parênquima renal e pós-renal, quando é proveniente de obstrução do fluxo urinário. 

Há situações clínicas que consistem em risco para a IRA, como idade avançada, 

doença renal prévia, uso de agentes nefrotóxicos, cirurgias de grande porte, 

transplante renal, quadros infecciosos sistêmicos graves e liberação de pigmentos 

(mioglobina, hemoglobina, bilirrubina). ( 9,10) 

Esse cenário abrangente de ocorrência da IRA, hospitalar e também 

comunitária, com pouca ou nenhuma possibilidade de intervenção, pressupõe que a 

medida mais efetiva para seu controle é a prevenção. O principal condutor para a 

formulação de protocolos clínicos é conhecer o delineamento epidemiológico da 

síndrome, além de manusear conceitualmente os mecanismos fisiopatológicos e 

fatores de riscos envolvidos. 

A maioria dos casos de IRA é desencadeado por isquemia, hipóxia ou 

nefrotoxinas que induzem a necrose tubular aguda (NTA). Na hipovolemia, uma 

série de alterações vasculares atua para manter redução do fluxo sanguíneo renal 

(FSR) e o ritmo de filtração glomerular (RFG), evoluindo para a IRA isquêmica. A 

duração do insulto determina se poderá ser revertida, uma vez que as células 

afetadas são passíveis de reparos, recuperando oxigênio e substratos metabólicos 

ofertados pelo retorno do fluxo sanguíneo. Contudo, em lesões mais graves, a 

reperfusão induz lesão exacerbada e acelerada, agravando o estado de oxidação e 

de inflamação. A I/R envolve mecanismos fisiopatológicos deletérios como resposta 

inflamatória, alterações hemodinâmicas, disfunção tubular, lesão nas células 

epiteliais, geração de espécies reativas de oxigênio (EROs) e lesão no endotélio, 

que podem evoluir para lesão renal e até morte celular. (5,10-15) 

Na clínica, ela está frequentemente relacionada com a sepse, choque 

cardiogênico e disfunção de múltiplos órgãos, considerada uma das consequências 

mais graves após a cirurgia cardíaca e o transplante renal. (10-12) 

A evolução da IRA isquêmica pode acontecer em cinco fases: pré-renal, 

iniciação, expansão, manutenção e reparo (Figura 01). (12, 16-18)  
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A fase pré-renal se refere às causas hemodinâmica ou nefrotóxica que 

comprometem o tecido renal, por hipoperfusão renal, resposta inflamatória e 

redução do fluxo sanguíneo renal. Nessa fase, a integridade celular ainda está 

preservada. (12)  A fase de iniciação ocorre com decréscimo da TFG, resultando na 

depleção do trifosfato de adenosina (ATP), aumento do Ca+ citosólico, somado à 

formação de citocinas pró-inflamatória endotelial e EROs. Nesta fase constataram-se 

lesões tubulares e vasculares.  (16,19)  

A depleção de ATP induz a lesão tubular, leva à perda de polarização e 

translocação de moléculas de adesão, em que o transportador Na+ / K+ -ATPase, 

que normalmente se localiza na membrana plasmática basolateral, migra para a 

membrana plasmática apical, reduzindo assim a eficiência do transporte transcelular 

de sódio e aumento do sódio intraluminal para o túbulo distal. (18) A lesão no 

endotélio ocorre com desequilíbrio entre agentes vasodilatadores (óxido nítrico, 

prostaglandinas E2 e prostaciclinas) e vasoconstrictores (tromboxane A2, 

adenosina, endotelina, angiotensina I, leucotrieno C4).  (13,17,19) A injúria isquêmica 

danifica a função de barreira do endotélio, resultando em desorganização da 

integridade endotelial devido à destruição da adesão celular, como também 

interrompe a ligação das células endoteliais. Desta forma, a permeabilidade vascular 

endotelial aumenta a infiltração de leucócitos para o parênquima renal. (15, 18, 20)  

 
Figura 01 -  As cinco fases evolutivas na clínica da IRA induzidas por isquemia e reperfusão 

relacionadas à TFG e o tempo em dias.  FONTE: Adaptado de Sutton, 2002(12), consultado no 

medicinanet. 2016. 
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A fase de extensão é caracterizada pela lesão microvascular. A lesão no 

endotélio favorece a produção de molécula de adesão, promovendo a interação 

leucócito-endotélio, aumentando a geração de EROs, promovendo a agregação 

plaquetária, obstruindo a microvasculatura renal e intensificando a resposta 

inflamatória. As características da disfunção endotelial na IRA isquêmica são 

congestão na região medular, existência de focos hemorrágicos, estase e infiltrado 

inflamatório. (15, 21-24)   

Como mencionado anteriormente, na isquemia renal ocorre a geração de 

espécies reativas do oxigênio (EROs) ou espécies reativas do metabolismo de 

oxigênio (ERMO), devido à depleção de ATP, consideradas altamente tóxicas para 

os néfrons. A produção de EROs é realizada pelas células em condição de hipóxia, 

resultando da interação do endotélio com as células de defesa. Contudo, estudos 

demonstram que a produção de EROs é ainda mais intensa na reperfusão renal. O 

retorno da oxigenação induz a produção de EROs na matriz celular, oxidando 

proteínas, lipídios e DNA celular. (17, 25-26)   

Nos sistemas aeróbicos é fundamental o equilíbrio entre agentes oxido-

redutores e sistema de defesa antioxidante, gerado endogenamente como: catalase, 

glutationa reduzida (GSH), superóxido dismutase (SOD), glutationa–peroxidase 

(GSH-Px) e vitamina E. A GSH é o tiol mais abundante no meio intracelular, sendo 

considerado um dos agentes mais importantes do sistema de defesa antioxidante 

celular, protegendo contra lesões resultantes da exposição de ferro, oxigênio 

hiperbárico, ozona, radiação e luz ultravioleta. Além disso, diminui a suscetibilidade 

à lesão renal induzida por isquemia reperfusão. (25)   

O excesso de EROs, resultante da isquemia, determina o desequilíbrio entre 

o sistema de defesa de antioxidantes e a produção de oxidantes. A reintrodução de 

O2 no tecido renal aumenta a geração do superóxido (O2-) e peróxido de hidrogênio 

(H2O2), associada com a redução dos antioxidantes GSH e SOD. (25-26)   

Durante a fase clínica conhecida como manutenção, as células sofrem 

reparação, migração, apoptose e proliferação em uma tentativa de restabelecer e 

manter a integridade celular e túbulo. A TFG é mantida estável, embora em nível 

baixo, determinado pela gravidade do evento inicial. A reparação celular e os 

resultados da fase de reorganização da função celular melhoram lentamente a 
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função renal. Na fase de reparação ocorre a diferenciação e repolarização celular, 

levando à recuperação da TFG. (12)   

Apesar de décadas de pesquisas, a IRA isquêmica ainda dispõe de poucas 

terapias que interfiram no processo patogênico, entretanto buscam-se intervenções 

que possam minimizar os efeitos pró-inflamatórios e oxidativos. (27) Estudos 

experimentais com fitomedicamentos demonstram resultados satisfatórios, como, 

por exemplo, o efeito antioxidante da Uncaria tomentosa e da Isoflavona. 

Demonstrou-se que ambas foram capazes de promover a proteção renal, com 

aumento do clearance de creatinina e redução de metabólitos oxidativos no modelo 

de lesão renal aguda induzida pela isquemia em ratos. (28,29) 

No Brasil, apenas em 2006 se estabeleceu a política para o uso de plantas 

medicinais no serviço público por meio da Portaria nº 971, Decreto nº 5.813, em 03 

de maio de 2006. Essa resolução aprovou a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS), 

permitindo a prática de tratamento médico por meio da utilização de plantas 

medicinais e fitoterápicos, propiciando dessa forma a abertura de novos mercados e 

a superação de barreiras. A fitoterapia vem crescendo no âmbito mundial para 

condutas terapêuticas preventivas e curativas, estimulando a etnobotânica para 

avaliação dos extratos de plantas para diversos mecanismos de ação, entre eles 

antibacteriana, anti-inflamatória, anti-hemorrágica e anestésica. (30) 

No Amazonas, em especial em alguns municípios do Estado, as dificuldades 

de acesso ao serviço de saúde e medicamentos, a confiança nas medicações 

“caseiras”, somadas aos custos reduzidos das plantas, colaboram para a população 

local fazer uso de plantas medicinais, mesmo que de forma empírica, baseada em 

indicações consolidadas por anos de interação cultural.  

A biodiversidade de plantas medicinais na região do Amazonas é grande, 

destacando-se a Justicia acuminatissima (JA, Miq.) Bremek, Acanthaceae (Figura 

02). Ela é um subarbusto encontrado no norte do Brasil, popularmente conhecida 

como "sara tudo" ou "sara tudo-de-quintal". Suas folhas são amplamente usadas na 

preparação de chás consumidos para a cicatrização, como anti-inflamatório e outras 

indicações. É disseminado ainda o uso do “sara tudo” para o tratamento da infecção 

do trato urinário. (31-34) 
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As folhas de Justicia acuminatissima são simples, lanceoladas em forma, 

com ápice acuminado, cuneiforme base, com margem crenate e pinadas venação. 

Os ápices são verdes em ambos os lados, púberes e têm uma consistência 

membranosa. Eles apresentam geralmente uma extensão de 9 cm de comprimento 

e 13 cm de largura e entre 3 e 5 cm de sua região central.  (31) 

A medicina tradicional no mundo todo faz uso da planta do mesmo gênero em 

tratamento de várias complicações de saúde, incluindo dores reumáticas, artrites, 

diabetes, doenças cardíacas, distúrbios gastrointestinais e até mesmo AIDS.  No 

geral utilizam-se as folhas e as raízes. O estudo fitoquímico das partes aéreas de 

Justicia acuminatissima resultou no isolamento de compostos de diferentes classes 

químicas, principalmente esteroides e triterpenos. Frações de diclorometano e 

acetato de etilo exibiram elevada atividade antimicrobiana e anti-inflamatória. (34- 35)   

 

Figura 02 – Jusiticia acuminatissima ou “sara tudo” ou “sara tudo de quintal”. Fonte: Foto 

de Lyandra Cordeiro, 2014.  

 

Estudos que investigaram as propriedades anti-inflamatórias da Justicia 

acuminatissima mostraram que taninos condensados, cumarinas e saponinas 

formam a maioria dos metabólitos secundários nas folhas.  As saponinas agem 

inibindo receptores de glucocorticóides, relacionados com a resposta inflamatória. 

As cumarinas possuem atividades antitumorais, bacteriostática e alta capacidade de 

diminuir edemas. Esses achados reforçam o conceito de que a espécie é rica em 

compostos biologicamente ativos e tem boa capacidade anti-inflamatória, sendo 



I N T R O D U Ç Ã O  | 28 

 

confiável para inibir a inflamação por diferentes etiologias, seja de estímulo químico 

ou físico. Ressalte-se ainda que taninos condensados são descritos como bons 

antioxidantes. (36, 37) 

O grupo de pesquisa GERA (Grupo de Estudo em Lesão Renal) da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP) vem desenvolvendo 

experimentos em modelo animal (ratos), com intervenções com plantas medicinais 

que atuam na nefroproteção da IRA induzida por isquemia, sepse, nefrotoxicidade, 

diabetes melitus, com resultados significativos na melhora da função renal e redução 

dos danos oxidativos. (38-42)  

O uso corriqueiro pela população amazonense, com pouco ou nenhum 

resultado consistente sobre os reais benefícios do “sara tudo”, e a ausência de 

evidências que confirmem o seu efeito em doenças agudas motivaram o 

desenvolvimento dessa investigação, cuja hipótese é que o “sara tudo” possa 

determinar resposta renoprotetora na exposição renal à isquemia em ratos.  

Estudos em modelos animais permitem a transposição de situações clínicas à 

bancada, em uma tentativa de, no isolamento de variáveis não abordáveis no 

humano, poder identificar mecanismos fisiopatológicos e respostas fisiológicas às 

manipulações medicamentosas ou mecânicas. A identificação dessas 

particularidades visa elucidar as bases fisiopatológicas da síndrome, mas também 

fornecer subsídios para a fundamentação de pensamento crítico na tomada de 

decisões clínicas pela equipe de saúde, particularmente para o enfermeiro.



 

2 Objetivos
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

 Avaliar o efeito da Justicia acuminatissima sobre a injúria renal aguda 

isquêmica em ratos 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o efeito da Justicia acuminatissima sobre a função renal de ratos 

submetidos à isquemia renal de 30 minutos; 

 

 Avaliar a hemodinâmica renal dos animais submetidos à isquemia renal com e 

sem o tratamento da Justicia acuminatissima; 

 

 Avaliar o perfil oxidativo renal dos animais submetidos à isquemia renal com e 

sem o tratamento da Justicia acuminatissima; 

  

 Realizar análise histopatológica dos rins dos animais isquêmicos tratados com 

e sem a Justicia acuminatissima.  

 

 

 

 

 

 



 

3 Material e Métodos
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo experimental com modelo animal, utilizando 

ratos da raça Wistar, considerado estudo primário, intervencional e analítico. 

 

3.2 MATERIAIS  

 

3.2.1 Reagentes  

A água utilizada em todos os experimentos foi tratada com sistema 

Nanopure da Barnsead. Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico 

da marca Sigma-EUA, exceto quando especificado no texto. A seguir, está 

descrita a lista de abreviaturas de reagentes e soluções: 

 BCIP 4-bromo-3-clorofosfato 

 BHT 2 [6] – di-tert-butil-p-cresol 

 DTNB 5,5’ – ditio-bis (ácido nitrobenzóico) 

 DTPA dietilenotriamina – N, N, N’, N’ – pentaacetato 

 Fe 2+ ferro II (ferroso) 

 Fe 3+ ferro III (férrico) 

 NaNO2 nitrito de sódio 

 NBT cloreto de nitrotetrabenzólico 

 NO2 – nitrito 

 TCA- ácido tricloroacético 

 TBS solução salina – trizma 

 TBST solução salina-trizma com detergente tween 20 

 TEMED N, N, N’, N’- tetrametil etileno diamina 
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3.2.2 Animais 

 Os procedimentos necessários para realização deste estudo estão de 

acordo com os Princípios Éticos de Experimentação Animal adotado pelo 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). O estudo foi 

aprovado pela Comissão de Ética em Experimentação Animal do Instituto de 

Ciências Biológicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP) sob protocolo 

nº 126/15 /CEUA – FMUSP (Anexo A).  

Foram utilizados ratos Wistar, machos, adultos, pesando entre 250-

350g, fornecidos pelo ICB-USP, mantidos no biotério do LEMA em gaiolas 

coletivas com até 03 animais, com ambiente térmico adequado, ciclos 

alternados de dia e noite com livre acesso a água e ração durante todo o 

experimento.  

 

3.2.3 Fitoterápico 

O fitoterápico de intervenção neste estudo é descrito como Justicia 

acuminatissima, também conhecido popularmente como sara tudo ou sara 

tudo-de-quintal. Foi adquirido em forma de pó, industrializado e 

comercializado na capital de Manaus-Am.  

A dosagem foi ajustada baseada no estudo sobre a planta e por meio 

de estudo piloto.  

 

3.3 PROCEDIMENTOS  

 

3.3.1 Modelo de injúria renal aguda isquêmica em trinta minutos 

Os animais de todos os grupos foram anestesiados com Thiopentax® 

(tiopental sódico 40-50mg/kg) intraperitoneal (i.p.) e submetidos à laparotomia. 

No grupo SHAM, o controle cirurgia, foi realizada a laparotomia para simulação 

da isquemia renal, sem clampeamento dos pedículos renais, por 30 minutos. 
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No grupo Isquemia, foi feito o clampeamento bilateral dos pedículos renais por 

30 minutos, com clamps vasculares não traumáticos. Após esse período, os 

clamps foram retirados para se restabelecer a perfusão renal. No grupo 

Isquemia + sara tudo, todos os animais receberam 1.000 mg/Kg de Justicia 

acuminatissima, por gavagem, uma hora (1h) antes do ato cirúrgico. Após uma 

hora, eles foram submetidos à laparotomia para o procedimento de isquemia.  

Todos os animais foram avaliados na recuperação anestésica e 

receberam analgésicos no pós-operatório, sendo o biotério do LEMA o local de 

sua recuperação, por um período de repouso nas 24h.  

 

 

3.3.2 Administração da Justicia acuminatissima (sara tudo) 

No grupo Isquemia + sara tudo os animais receberam 1.000 mg/Kg de 

Justicia acuminatissima, por gavagem, uma hora (1h) antes da cirurgia. (32) 

 

3.3.3 – Grupos e Protocolo experimental: 

 

 

 

 

 

Sham

Laparotomia com simulação da isquemia renal por 30 minutos.

Isquemia  (ISQ)

Laparotomia para clampeamento bilateral dos pedículos renais 
por 30 minutos.

Isquemia + sara tudo (ISQ+ST)

Animais receberam 1.000 mg/Kg de Justicia acuminatissima, por
gavagem 1 hora antes da laparotomia para isquemia.
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3.3.4 Gaiola metabólica 

Seguido do protocolo, após 24 horas de repouso e recuperação pós 

operatória, os animais foram colocados em gaiolas metabólicas para obtenção 

de amostras de diurese de 24h, para estudos da função renal e estresse 

oxidativo (Figura 03). 

Figura 03 – Gaiola metabólica para coleta da diurese nas 24h. FONTE: 

http://www.analiticaweb.com.br/p.php?tit=gaiola-metabolica-rato-camundongo-suporte-
rack-harvard.  (Consultado março, 2016). 

 

 

3.3.5 Coleta de amostra e preparo do tecido renal 

 Após a coleta da diurese, os ratos foram anestesiados com 

Thiopentax® (tiopental sódico 40-50mg/kg) por via intraperitoneal (i.p.) e 

submetidos à laparotomia para a mensuração do fluxo sanguíneo renal, que 

ocorreu pela a artéria renal esquerda, isolada e envolvida por pobres 

ultrassônicos. A pressão arterial média (PAM) foi registrada por meio da 

cateterização da artéria carótida esquerda. A coleta de sangue foi feita por 

punção em aorta abdominal para posterior dosagem de creatinina sérica. 

Foi realizada a secção do rim esquerdo, que foi imerso em solução de 

Metacarn por 24h e após este período foi conservado em etanol 70% e 

embebido em parafina para cortes histológicos. A coloração do tecido renal fez-

se com hematoxilina-eosina e montagem final das laminas para posterior 

análise.  

A seguir, procedeu-se a secção do rim direito, que foi imediatamente 

resfriado e acondicionado a -4ºC para posterior mensuração das substâncias 
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oxidantes. Ao término do experimento, os animais foram eutanasiados de 

acordo com as normas éticas para manuseio de animais em laboratório, 

segundo a cartilha de orientação de descarte de resíduo no sistema da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).  

 

3.4 MÉTODOS 

 

3.4.1 Avaliação da função renal: Clearance de creatinina (Clcr) 

A creatinina é o marcador sorológico padrão utilizado para detectar 

IRA. Apesar de suas limitações e de outros biomarcadores existentes, sua 

análise é de baixo custo e a molécula mostra boa estabilidade química na 

rotina clínica.  A TFG pode ser avaliada pelo clearance de creatinina, que 

consiste na quantidade de creatinina sérica relacionada com a creatinina 

urinária. A função renal nesta pesquisa foi avaliada pelo clearance de 

creatinina, por meio do método de Jaffé descrito a seguir: (43, 44) 

 

3.4.1.1 Dosagem de creatinina plasmática 

A desproteinização do plasma é a primeira fase para a dosagem da 

creatinina plasmática. Para tal, 0,5ml de plasma diluído em 1,5ml de água 

destilada (1:5) receberam 0,25 ml de tungstato de sódio 10% e 0,25 ml de 

ácido sulfúrico 0,75N. Após homogeneização, a solução foi centrifugada 

durante 10 minutos a 5000rpm e 1,5 ml do sobrenadante reservado para 

próxima fase.  

Ao sobrenadante foram adicionados 0,3 ml de hidróxido de sódio 

0,75 N e 0,3 ml de ácido pícrico 0,036 M. A solução foi homogeneizada e 

permaneceu em repouso por 20 minutos em temperatura ambiente. Por 

fim, realizou-se a leitura em espectrofômetro de absorbância em 520 nm. 

Os resultados foram expressos em mg/dl. 
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3.4.1.2 Dosagem de creatinina urinária 

Para a dosagem de creatinina urinária foi preparada a seguinte 

solução: 0,05 ml de urina diluída em 5 ml de água destilada (1:1000), 1 ml 

de hidróxido de sódio a 0,75 N e 1 ml de ácido pícrico a 0,036 M. Os 

mesmos procedimentos descritos para mensuração de creatinina 

plasmática foram utilizados para mensuração da creatinina urinária. 

 

3.4.1.3 O Clcr foi calculado através da seguinte fórmula: 

Clcr = creatinina urinária (mg/dl) x fluxo urinário (ml/min) de 24 horas 
creatinina plasmática 

 

Os valores do Clcr foram expressos em ml/min. 

 

3.4.2 Hemodinâmica renal 

Mensuração do fluxo sanguíneo renal ocorreu pela a artéria renal 

esquerda, isolada e envolvida por pobres ultrassônicos. A resistência vascular 

renal (RVR) foi calculada através da seguinte fórmula: RVR = PAM / FSR. O 

indicio da IRA está na diminuição da TFG, implicando na alteração 

hemodinâmica caracterizada pela resistência vascular renal (RVR), 

caracterizada por nefropatia vasomotora.  (17) 
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3.4.3 Avaliação dos metabólitos oxidativos  

3.4.3.1 Método FOX para peróxidos urinários  

Os peróxidos são considerados como potenciais indicadores da 

formação ou resultantes de espécies reativas de oxigênio. A mensuração 

direta de peróxidos pode ser realizada através do método FOX-2, o qual 

consiste na utilização de ferro-xilenol laranja para determinação dos níveis 

de peróxidos. (45) 

Os peróxidos, quando diluídos em solução ácida, oxidam o íon Fe2+ 

para íon Fe3+, como demonstrado na reação abaixo: 

Fe2+ + ROOH       Fe3+ + OH- 

O xilenol laranja [ácido (o-cresolsulfonaftalina 3’, 3” – bis (metilamino) 

ácido diacético] apresenta alta seletividade para o íon Fe3+ produzindo um 

complexo de coloração azul-arroxeado (α= 4,3 x 104 M-1 cm-1). (46) 

A solução FOX-2 foi preparada utilizando, ordenadamente, os 

seguintes reagentes: 

 90 ml de metanol 

 10 ml de água destilada 

 100 μM xilenol laranja 

 4 mM BHT (2[6] – di-tert-butil-p-cresol) 

 25 mM da solução de ácido sulfúrico (H2SO4) 

 250 μM de sulfato ferroso de amônio  

 

Na etapa seguinte, acrescentou a 900μl desta solução, 100μl da 

amostra da urina. Após homogeneização a solução permaneceu em repouso 

em temperatura ambiente por 30 minutos. A solução foi centrifugada para 

retirada de resíduos e mantida em gelo por aproximadamente 10 minutos. A 

leitura foi realizada por espectrofotometria em absorbância de 560 nm. (47) 

Os valores foram estabilizados por grama de creatinina urinária 

expressos por nmol de peróxidos/grama creatinina (48,49). 
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3.4.3.2 Dosagem de TBARS (substâncias reativas com o ácido 

tiobarbitúricos urinário) 

O Malondealdeído (MDA) é frequentemente analisado para a 

determinação dos índices de peroxidação lipídica por ser um dos 

principais produtos desta cascata. O método para detecção deste produto 

é realizado por meio do ácido tiobarbitúrico ao qual ele reage (50). A 

dosagem consiste na diluição de 0,2 ml de urina em 0,8 ml de água. A 

essa solução foram adicionados 1,0 ml de TCA 17,5% e 1,0 ml de ácido 

tiobarbitúrico 0,6% pH2. As amostras foram homogeneizadas e colocadas 

em banho maria (água fervente), por 20 minutos para que ocorra a 

reação. Ao término do tempo, a solução foi resfriada em gelo e 

acrescentou a mesma 1,0 ml de TCA 70%. As amostras foram 

homogeneizadas, tampadas e incubadas por 20 minutos. Ao fim desta 

etapa, as soluções foram centrifugadas por 15 minutos 3000rpm e a 

leitura realizada em espectrofotometria em absorbância de 534nm (50,51). 

A quantidade de MDA foi calculada através da fórmula: 

   Abs  .     20         = nmoles de TBARS/ Cr urinária 

 0,156    Cr urinária  

 

3.4.3.3 Dosagem de óxido nítrico (NO) 

A síntese de NO foi avaliada pela quantificação de nitrito (NO2) 

através do método de Griess. A reação é colorimétrica e se baseia na 

reação dos nitritos com ácido sulfanílico e copulação com cloridrato de 

alfa-nafitilamina em meio ácido (pH entre 2,5 e 5,0). O equacionamento 

da mensuração de NO foi ajustado para valores de creatinina urinária e 

todos os valores obtidos foram estabilizados em nmol de NO por grama 

de creatinina urinária. (50-52). 
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3.4.3.4 Análise de tióis solúveis não proteicos no tecido renal 

A quantificação dos tióis seguiu com a homogeneização do tecido 

renal dos animais dos diferentes grupos com 2ml de solução 10 nM de 

acetato de sódio (CH3COONa) 0,5%, tween-20 (C58H114O26) e 100 µM 

DTPA (dietilenotriamina-N,N,N’,N’-penta-acetato) em pH 6,5. O 

homogenato foi centrifugado a 5.000 rpm por 10 minutos a 4ºC para 

retirada de debris teciduais. Uma alíquota foi reservada para imediata 

mensuração de proteínas totais. A segunda alíquota foi precipitada com 

TCA a 10% (1:1) e novamente centrifugada a 5.000 rpm por 10 minutos a 

4ºC. O sobrenadante foi utilizado para a mensuração de tióis totais. 

O volume de 400 µl das amostras precipitadas e diluídas foram 

homogeneizadas em 200 µl da solução com 1 mM de DTNB (5,5’- ditio-bis 

(2-ácido nitrobenzoico) e 100 mM de tampão Tris em pH 8,0. Após 10 

minutos em temperatura ambiente, a quantidade de tióis foi determinada 

pela média da absorbância demonstrada em 412nm (α=13,6x103 M-1 cm-

1). A leitura foi realizada em espectrofotômetro (52). 

O equacionamento da mensuração de tióis solúveis foi ajustado 

para a contagem de proteínas total presentes no tecido renal, que exigiu a 

mensuração de proteínas por meio do uso do kit (BioRad, EUA) baseado 

no método Brad-ford, utilizando a albumina sérica bovina como padrão. 

Todos os valores obtidos foram estabilizados por nmol por mg de 

proteínas totais (52-53). 

 

 

3.4.4 Análise Histológica 

Após a eutanásia do animal, o rim esquerdo foi imediatamente isolado 

seccionado transversalmente em cortes de 2-3 mm de espessura e mantido por 

24 horas em solução de Metacarn (60% metanol, 30% clorofórmio e 10% ácido 

acético glacial 10%). Após este período a solução fixadora foi trocada por 

álcool 70%, onde os tecidos renais permaneceram até o momento da inclusão 

em parafina. O tecido renal foi cortado em secções de 4 μm que foram 
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desparafinizadas e coradas com hematoxilina-eosina (HE), a qual consiste em 

corar o tecido para que se estabeleçam ligações salina com radicais ionizáveis 

presentes no mesmo, facilitando assim a visualização de suas estruturas. Em 

seguida, foi realizada a análise do comprometimento tubulointersticial do córtex 

renal dos animais estudados. As alterações tubulointersticiais foram definidas 

conforme o aparecimento de edema e infiltrado do interstício, achatamento das 

células tubulares com dilatação tubular, áreas focais de desnudamento da 

membrana basal e necrose tubular. Para avaliação do comprometimento 

tubulointersticial foi utilizado o escore de Shi (54-55), graduado de 0 a 4, onde 0 = 

normal; 0,5 = pequenas áreas focais; 1 = envolvimento de menos de 10% do 

córtex e da medula renal externa, 2 = envolvimento de 10 a 25% do córtex 

renal externa, 3 = envolvimento de 25 a 75% do córtex e da medula renal 

externa e 4 = alterações extensivas mais de 75% do córtex e da medula 

externa. 

 

3.5 LOCAL 

O estudo foi desenvolvido no Laboratório experimental de Modelos Animais 

(LEMA) da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP), 

coordenado pela Profª Drª Maria de Fátima Fernandes Vattimo. 

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados foram apresentados como média ± desvio padrão e para a 

análise estatística foi utilizada a análise de variância ANOVA, seguida pelo teste de 

Newman-Keuls Multiple para comparações entre os grupos, usando 

GraphPad Prism 6.01® software, com nível de significância p<0,05. 



 

 

4 Resultados
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4 RESULTADOS 

 

4.1 FUNÇÃO RENAL:  CLEARANCE DE CREATININA 

De acordo com a tabela 1, os animais dos três grupos não apresentaram 

diferenças na variável peso. (SHAM: 291 ± 31; ISQ: 292 ± 11; ISQ + ST: 284 ± 

23). 

O grupo SHAM apresentou resultados da função renal considerados 

como parâmetro de normalidade (SHAM: 0,97 ± 0,06).  

O grupo ISQ demonstrou aumento significativo no fluxo urinário (ISQ: 

0,031 ± 0,001 versus SHAM: 0,011 ± 0,001, p<0,001). No grupo ISQ + ST 

observou-se redução do fluxo urinário comparado ao grupo ISQ e ao grupo 

SHAM (ISQ + ST: 0,008 ± 0,002 versus ISQ: 0,031 ± 0,002 e SHAM: 0,011 ± 

0,001; p<0,001).  

O grupo ISQ apresentou redução significativa do clearance de creatinina 

comparado com o grupo SHAM (ISQ: 0,12 ± 0,01 versus SHAM: 0,97 ± 0,06; p 

<0,001).   O pré-condicionamento com sara tudo atenuou a redução da função 

renal nos animais submetidos à isquemia. (ISQ + ST: 0,42 ± 0,17 versus ISQ: 

0,12 ± 0,01; p < 0,001). 

 

Tabela 1 - Função renal global dos diversos grupos. São Paulo-2016. 

 n Peso 

(g) 

Fluxo 

Urinário 

(ml/min) 

CrU 

(mg/dl) 

CrS 

(mg/dl) 

Clcr/100g 

(ml/min) 

SHAM 6 296±18 0,011±0,001 77,2±19,0 0,30±0,09 0,97±0,06 

ISQ 5 292±11 0,031±0,001a 19,7±7,0a 2,15±0,65a 0,12±0,01a 

ISQ + ST 8 291±31 0,008±0,002ab 72,1±23,8b 0,48±0,13 b 0,42 ±0,17ab 

Sendo CrU - creatinina urinária; CrS - creatinina sérica; Clcr - clearance de creatinina; ISQ – 
Isquemia; ISQ + ST – Isquemia + Sara tudo. 
ap <0,001 vs  SHAM 
bp <0,001 vs  ISQ 
Os valores representam média ± desvio padrão. 
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4.2 HEMODINÂMICA RENAL  

Na tabela 2 encontram-se os parâmetros hemodinâmicos dos diversos 

grupos. O grupo SHAM mostra os valores de normalidade das variáveis.   

A frequência cardíaca dos grupos SHAM, ISQ e ISQ + ST não mostraram 

diferenças significativas. 

A PAM do grupo ISQ foi semelhante àquela demonstrada pelo grupo 

SHAM. Observou-se redução da PAM no grupo ISQ+ST quando comparado ao 

SHAM (ISQ + ST: 90 ± 16,1 versus SHAM: 115 ± 11,0; p <0,05), porém, sem 

repercussão na hemodinâmica renal. 

O grupo ISQ demonstrou redução no FSR quando comparado ao grupo 

SHAM (ISQ: 4,0 ± 0,6 versus SHAM: 11,0 ± 2,0; p<0,05). O grupo ISQ + ST 

demonstrou melhora no nível do FSR quando comparado ao grupo ISQ. (ISQ + 

ST: 7,7 ± 1,3 versus ISQ: 4,0 ± 0,60; p < 0,05).  

 O grupo ISQ demonstrou aumento na RVR quando comparado ao grupo 

SHAM (ISQ: 26,3 ± 4,1 versus SHAM: 10,9 ± 1,8). No grupo tratado com ISQ + 

ST a RVR foi reduzida quando comparado ao grupo Isquemia (ISQ + ST: 12,1 

± 3,1 versus ISQ: 26,3 ± 4,1; p < 0,05). 

 Tabela 2 - Parâmetros hemodinâmicos dos diversos grupos. São Paulo-2016. 

Grupos n FC 

(bpm) 

PAM 

(mmHg) 

FSR 

(ml/min) 

RVR 

(mmHg/ml min) 

SHAM 6 455 ± 60 115 ± 11,0 11,0 ± 2,0 10,9 ± 1,8 

ISQ 5 481 ± 64 104 ± 3,7 4,0 ± 0,6a 26,3 ± 4,1a 

ISQ + ST 8 517 ± 53 90 ± 16,1a   7,7 ± 1,3b  12,1 ± 3,1b 

Sendo FC – frequência cardíaca; PAM – pressão arterial média; FSR – fluxo sanguíneo renal; RVR - 
resistência vascular renal; ISQ – Isquemia; ISQ + ST – Isquemia + sara tudo. 
ap <0,05 vs  SHAM 
bp <0,05 vs  ISQ 
Os valores representam média ± desvio padrão. 
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4.3 PERFIL OXIDATIVO 

Os resultados das variáveis que determinam o perfil oxidativo encontram-

se na tabela 03. 

Quanto aos peróxidos urinários, PU, o grupo que demonstrou valores de 

referência de normalidade nesse parâmetro foi o SHAM (5,6 ± 0,4).  Os PUs no 

grupo ISQ demonstraram aumento significativo quando comparados ao grupo 

SHAM (ISQ: 13,6 ± 0,6 versus SHAM: 5,6 ± 0,4; p< 0,05), enquanto que o 

grupo ISQ + ST apresentou valores reduzidos em relação ao grupo ISQ (ISQ + 

ST: 4,3 ± 2,7 versus ISQ: 13,6 ± 0,6; p<0,001).  

Quanto às substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico na urina (TBARS 

urinário), observou-se que o grupo SHAM apresentou resultados considerados 

referência de normalidade nesse parâmetro (56,7 ± 7,2). 

Os TBARS no grupo ISQ apresentaram aumento estatisticamente 

significativos quando comparados aos do grupo SHAM (ISQ: 113,7± 15,6 

versus SHAM: 56,7 ± 7,2; p< 0,05), enquanto que o grupo ISQ + ST apresentou 

valores reduzidos em relação ao grupo ISQ (ISQ + ST: 62 ± 20,0 versus ISQ: 

113,7± 15,6; p<0,05).  

A mensuração de óxido nítrico (NO) mostrou que o grupo SHAM 

apresentou valores considerados padrão de normalidade (30,2 ± 2,2). O grupo 

Isquemia demonstrou elevação dos níveis de NO urinário quando comparado 

com o grupo SHAM (ISQ: 76,6 ± 6,6 versus SHAM: 30,2 ± 2,2; p < 0,001). 

O grupo ISQ + ST mostrou redução da liberação de NO quando 

comparado com grupo Isquemia (ISQ + ST: 13,2 ± 15,0 vs ISQ: 76,6 ± 6,6; p < 

0,001). Esse grupo tratado também mostrou diferença estatisticamente 

significativa na quantidade de NO quando comparado ao grupo SHAM (ISQ + 

ST: 13,2 ± 15,0 vs SHAM: 30,2 ± 2,2; p < 0,001). 

Os resultados dos tióis no tecido renal confirmam valores de referência no 

grupo SHAM (46,1 ± 6,0).  
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O grupo submetido à Isquemia apresentou valores reduzidos na 

concentração de tióis no tecido renal em relação ao grupo SHAM (ISQ: 19,9± 

0,9 versus SHAM: 46,1 ± 6,0 < 0,05). Os animais do grupo ISQ + ST 

apresentaram tióis aumentados quando comparados ao grupo ISQ e ao grupo 

SHAM. (ISQ + ST: 31,0 ± 5,9 versus ISQ: 19,9 ± 0,9 versus SHAM: 46,1 ± 6,0; 

p<0,05).  

 

 

Tabela 3-  Resultado do perfil oxidativo, avaliados pelos parâmetros peróxidos urinários, 

TBARS, óxido nítrico e tióis. São Paulo, 2016. 

 
Grupos 

 
n 

Peróxidos 
urinários 
(nmol/ g de 

creatinina urinária) 

TBARS Urinário 
(nmol/ g de creatinina 

urinária) 

Óxido nítrico 
 (µmol/g de 

creatinina urinária) 

Tióis no 
tecido renal 

(nmol/ mg de 
proteína) 

SHAM 7 5,6 ± 0,4 56,7 ± 7,2 30,2 ± 2,2 46,1 ± 6,0 
ISQ 6 13,6 ± 0,6 a 113,7 ± 15,6 a 76,6 ± 6,6 c 19,9 ± 0,9 a 
ISQ + ST 8 4,3 ± 2,7 d 62,0 ±20,0 b 13,2 ± 15,0 cd 31,0 ± 5,9 ab 
Sendo ISQ – Isquemia; ISQ + ST – Isquemia + sara tudo. 

a p < 0,05 vs SHAM  
b p < 0,05 vs Isquemia  
c p< 0,001 vs SHAM 
d p< 0,001 vs Isquemia  

Os valores representam média ± desvio padrão. 
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4.4 ANÁLISE HISTOLÓGICA DO TECIDO RENAL 

 

Foi realizada a análise de lesão tubulointersticial através da Escala de Shih, 

com os graus de lesão de 0 a 4. A tabela 4 apresenta o grau de lesão 

tubulointersticial de todos os grupos, conforme a escala citada anteriormente, tendo 

o grupo SHAM como referência de normalidade (0,2 ± 0,1). 

Nesta variável o tecido renal do grupo ISQ apresentou lesão, comparado 

com grupo SHAM. (ISQ: 2,5 ± 0,2 versus SHAM: 0,2 ± 0,1; p < 0,001). O tratamento 

com sara tudo induziu redução estatisticamente significativa comparado ao grupo 

ISQ. (ISQ + ST: 0,7 ± 0,4 versus ISQ: 2,5 ± 0,2; p < 0,001). 

 

Tabela 4 – Alterações tubulointersticial no tecido renal.  São Paulo-2016. 

Grupos n Quantificação da  

alteração tubulointersticial 

SHAM 7 0,2±0,1 

ISQ 6 2,5±0,2a 

ISQ + ST 8 0,7±0,4ab 

Sendo ISQ – Isquemia; ISQ + ST – Isquemia + sara tudo. 
ap <0,01 vs  SHAM 
bp <0,001 vs  ISQ 
Os valores representam média ± desvio padrão. 

 

A Figura 04 representa as alterações tubulointersticiais segundo a escala de 

Shih dos grupos: SHAM (A), Isquemia (B) e Isquemia + sara tudo (C). O grupo 

SHAM (A) não demonstrou alterações tubulointersticiais. Entretanto, o grupo ISQ (B) 

demonstrou: edema, infiltrado inflamatório difuso do interstício, achatamento das 

células tubulares com dilatação da luz tubular, áreas focais de desnudamento da 

membrana basal e necrose tubular. O grupo ISQ + ST (C) mostrou diminuição dos 

infiltrados inflamatórios difusos, edema, achatamento celular, porém não demonstrou 

área de necrose.  
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Figura 04:  Cortes histológicos para análise da área tubulointersticial 

(aumento de 200X) dos grupos: SHAM (A), ISQ (B) e ISQ + ST(C). 

 

  

   

 



 

 

5 Discussão 
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5 DISCUSSÃO 

 

O reconhecimento da medicina tradicional como integrante no Sistema Único 

de Saúde permite que o desenvolvimento de fitomedicamentos apresente-se como 

alternativa de tratamento, com perspectivas positivas no mercado nacional e 

internacional. (56,57) No entanto, apesar da extensa diversidade de plantas medicinais 

na flora brasileira, não há notícias de protocolos de intervenções farmacológicas 

dessa natureza incorporados à clínica, mostrando a escassez de condutas 

preventivas com fitoterápicos para IRA I/R. Esse estudo avaliou o efeito da Justicia 

acuminatissima, planta medicinal do Amazonas popularmente conhecida como “sara 

tudo”, em ratos submetidos ao modelo IRA I/R. Os resultados confirmaram o efeito 

renoprotetor desse fitomedicamento no modelo experimental instituído.  

A IRA é caracterizada por aumento da creatinina sérica, redução no 

clearance de creatinina e/ou redução na produção de urina. Na clínica, o declínio da 

função, os distúrbios hemodinâmicos, o processo inflamatório e o estresse oxidativo 

desencadeados pela isquemia e reperfusão são descritos como os principais 

mecanismos fisiopatológicos envolvidos com a IRA. (58-59) De fisiopatologia complexa, 

a IRA continua a ser um desafio para pesquisadores no sentido de se identificar com 

precisão o momento crítico para a tomada de decisão clínica e a adoção de 

intervenções preventivas.  

Neste contexto, estudos de bancada são providentes para responder a essa 

demanda científica e clínica, pois buscam transpor alternativas terapêuticas 

inovadoras frente à epidemiologia desfavorável da IRA isquêmica. 

Esta pesquisa avaliou a função renal global por meio do clearance de 

creatinina em modelo de IRA isquêmica em ratos saudáveis adultos. Os seus 

resultados confirmaram que a hipoperfusão transitória de 30 minutos, por meio do 

clampeamento dos pedículos renais, desencadeia resposta de redução do clearance 

de creatinina com intensificação do mecanismo redox, além de determinar o 

comprometimento do parênquima renal. Apesar da redução do clearance, o modelo 

de isquemia implementado induziu aumento do fluxo urinário, que pode estar 

associado ao defeito de reabsorção tubular pós-isquêmico. (18) 
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A lesão de isquemia reperfusão implica, em primeiro momento, 

vasoconstricção severa que favorece a hipóxia, principalmente do córtex renal. Num 

segundo momento, a manutenção da hipóxia resulta em comprometimento da 

integridade celular. O clearance de creatinina é um marcador dinâmico que reflete a 

taxa de filtração glomerular. Logo, em modelos de isquemia reperfusão, a atividade 

das células tubulares está comprometida, resultando na diminuição da taxa de 

filtração glomerular TGF.  Watanabe et al demonstraram severa redução do 

clearance de creatinina em animais submetidos à isquemia de 30 minutos (29). O 

modelo experimental de IRA isquêmica reproduz com minúcia o que ocorre na 

condição pós-transplante renal na clínica, cuja prevalência é de 20-35% e está 

associada a um declínio na taxa de filtração glomerular (60). 

Por outro lado, neste estudo, os animais isquêmicos tratados com “sara 

tudo” demonstraram melhora da função renal, evidenciada pelo aumento no 

clearance de creatinina.  A função renal melhorada provavelmente associa-se às 

propriedades anti-inflamatórias da Justicia acuminatissima, comprovadas em outros 

estudos.  

Correa et al estudaram a composição química do extrato aquoso da Justicia 

acuminatissima, no qual foi investigada a presença de doze substâncias (friedelina, 

ácido gálico, 1,8-hydroxiquinone, lupeol, rutina, estigmasterol, quercetina, ácido 

cumarico -p, kaempferol, naringenina, escopoletina e umbeliferona). Outro estudo 

que utilizou experimento com ratos, induzindo edema por meio de contusão, mostrou 

que o composto químico estigmasterol glicosilada e glicosilada beta-sitosterol, 

encontrado na Justicia acuminatissima, agiu como anti-inflamatório, evidenciado 

pela redução do edema na pata do animal. (34, 36) 

Outros estudos, que utilizaram intervenções com plantas medicinais em 

animais com IRA, apresentaram resultados de melhora na função renal, o que 

corrobora os resultados deste estudo realizado com o “sara tudo”. Em modelo de 

IRA isquêmica de 30 minutos, observou-se elevação da creatinina sérica, aumento 

da excreção da fração de sódio, redução da creatinina urinária, com consequente 

declínio do clearance de creatinina. Os animais tratados com os fitoterápicos 

Tribulus terrestris, Rosa Canina e Osthole demonstraram diminuição da ureia e 

creatinina plasmática e aumento no clearance de creatinina. (61-63) 
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O efeito de melhora no equilíbrio de água, excreção urinária de sódio e 

osomolalidade urinária também se confirmou em estudos que se utilizaram do 

tratamento com Glycyrrhizin e Rehmannia glutinose em modelo de IRA I/R em ratos. 

(64,65) 

Complementando os dados apresentados acima, este estudo avaliou 

também a hemodinâmica renal nos animais, demonstrada na elevação da 

resistência renal total e consequente redução do fluxo sanguíneo renal. Sabe-se que 

na IRA isquêmica ocorre redução na taxa de filtração glomerular, que é resultado de 

deficiência subjacente na regulação hemodinâmica, também conhecida como 

nefropatia “vasomotora”, caracterizada por um aumento sustentado na resistência 

vascular renal.  Respostas hemodinâmicas renais foram estudadas em modelos 

animais na lesão por isquemia-reperfusão renal. Observou-se que, após a retirada 

da oclusão das artérias renais, o fluxo sanguíneo renal total é restaurado aos níveis 

basais dentro de minutos, seguido por um declínio subsequente que se mantém por 

várias horas após o insulto. O aumento da resistência é interpretado como uma 

resposta vascular a eventos celulares provocados pela isquemia inicial e 

corresponde à ativação de compostos vasoativos, espécies reativas de oxigênio 

e/ou vias inflamatórias que podem afetar a perfusão. (17) 

A injúria isquêmica lesiona a barreira do endotélio, comprometendo a sua 

integridade, devido à interferência na adesão celular e aumento na pressão 

intratubular. Há que se considerar ainda o desequilíbrio entre os agentes 

vasodilatadores e vasoconstrictores, proporcionando aumento na vasoconstricção, 

com elevação da resistência renal total e consequente redução do fluxo sanguíneo 

renal, além da diminuição do coeficiente de ultrafiltração. (13,17, 19)   

Curiosamente o tratamento com Justicia acuminatissima induziu redução na 

pressão arterial sistêmica nos ratos isquêmicos, no entanto não se observou impacto 

na hemodinâmica renal. A melhora nos parâmetros hemodinâmicos é sugestiva e 

corrobora a melhora no ritmo de filtração glomerular e diminuição na RVR, que estão 

interligados.  

Pesquisa que utilizou Dioclea violácea em ratos com IRA I/R demonstrou 

melhoria nos parâmetros hemodinâmicos no grupo tratado, com diminuição da 

resistência vascular renal. (66) 
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No estudo ora apresentado, avaliou-se ainda o efeito do “sara tudo” no perfil 

oxidativo dos animais submetidos à IRA I/R. Os resultados mostraram aumento dos 

peróxidos urinários, TBARS e óxido nítrico, bem como redução nos tióis no tecido 

renal. Está descrito na isquemia tecidual o ocorrido de uma série de processos 

metabólicos e enzimáticos, entre eles o estresse oxidativo.  Com as reservas de ATP 

em depleção, grande quantidade de espécies reativas de oxigênio é gerada, 

ocasionando o estresse oxidativo, que consiste no desequilíbrio dos agentes 

antioxidantes (glutationa reduzida – GSH-Rd, superóxido dismutase - SOD, 

glutationa peroxidase - GSH) e produção de oxidantes (Radicais livres- OH•-, 

peroxido de hidrogênio- H2O2, superóxido - O2
•-, peroxinitrito - ONOO•-). (67) 

A isquemia induz redução da fosforilação oxidativa e dos níveis de ATP, 

levando ao aumento do cálcio, H2O e Na+ e diminuição do K+ citosólico, 

ocasionando tumefação celular, perda de microvilosidades, perda de fosfolipídios, 

alterações do citoesqueleto, radicais livres, degradação lipídica, proteases, lesão na 

membrana e morte celular. Contudo, o dano tecidual se exacerba com a reperfusão, 

pois a reoxigenação ocasiona um aumento na formação de mais EROs, peroxidação 

lipídica, lesões de células endoteliais, permeabilidade vascular aumentada, ativando 

as células de defesas e sistema complemento. (68) 

Os sistemas enzimáticos (SOD, GSH-Rd, GSH) e não enzimáticos que 

contribuem para o bloqueio ou inativação dos radicais livres entram em desequilíbrio 

com os níveis de EROs gerados na I/R e tornam-se insuficientes para combater a 

oxidação. A SOD corresponde a uma família de enzimas com diversos grupos 

prostéticos em sua composição e possui ação antioxidante, uma vez que catalisa o 

peróxido de hidrogênio, enquanto a GSH-Px também possui ação antioxidante, 

catalisando o peróxido de hidrogênio e peróxidos orgânicos. (25) 

Experimento animal utilizando modelo isquemia I/R 30 e 45 minutos 

apresentou dados semelhantes de lesão oxidativa, caracterizada pelo aumento dos 

níveis de peróxidos urinários, óxido nítrico, TBARS e a diminuição nos níveis de tióis 

no tecido renal. Naquele estudo, a isquemia de 45 minutos foi mais agressiva e 

determinou resposta oxidativa mais severa. (69) 

Nesse estudo, o tratamento com “sara tudo” desencadeou melhora nos 

parâmetros de oxidação, com diminuição dos peróxidos urinários, óxido nítrico e 
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TBARS urinários, somada ao aumento dos níveis de tióis no tecido renal. O “sara 

tudo” confirmou seu efeito antioxidante, equivalente a outros estudos.  

Estudos comprovam que a Justicia acuminatissima possui um composto 

químico denominado tanino condensado, que, ao reduzir a quantidade de NO em 

ratos, mostrou ser um bom potencial antioxidante. (36) 

O Silymarin, um extrato composto polifenólico de sementes e frutas do 

Silybum marianum e Cynara cardunculus (fitoterápico da Turquia), utilizado em 

pesquisa de base em ratos submetidos à IRA I/R, agiu como antioxidante no tecido 

renal, demonstrado pela diminuição do MDA e NO, somado ao aumento das 

enzimas glutationa peroxidase (GSH- Px) e superóxido-dismutase (SOD), 

comparado ao grupo isquemia. (70) 

O uso da Isoflavona e Uncaria tomentosa em ratos com isquemia reperfusão 

renal mostrou ação antioxidante caracterizada por diminuição dos valores de 

peróxidos urinários, TBARS e elevação no nível dos tióis do tecido renal.  (28,29) 

Os resultados de histologia renal desse estudo confirmaram alterações 

tubulointersticiais, com presença de edema, infiltrado inflamatório difuso do 

interstício, achatamento das células tubulares com dilatação da luz tubular, áreas 

focais de desnudamento da membrana basal e necrose tubular nos animais 

submetidos ao modelo IRA I/R. O condicionamento prévio com Justicia 

acuminatissima induziu diminuição nas alterações do tecido renal submetido à 

isquemia reperfusão, evidenciada pela redução dos infiltrados inflamatórios difusos, 

edema e achatamento celular. O Tribulus terrestris, utilizado em ratos submetidos à 

IRA isquêmica, mostrou diminuição da lesão no tecido renal, similar às 

características descritas neste referido estudo. (61) 

Esses achados se assemelham àqueles descritos em humanos que incluem 

apagamento e perda de borda em escova túbulo proximal, perda irregular de células 

tubulares, áreas focais de dilatação tubular proximal e distal tubular e áreas de 

regeneração celular em condições presumidas como isquêmicas. (71,72)  

Sumariamente, este estudo mostrou que o pré-condicionamento com 

Justicia acuminatissima reduziu os efeitos deletérios ocasionados pela injúria renal 

aguda induzida por isquemia e reperfusão em ratos. Estes resultados foram 

evidenciados pela melhora na hemodinâmica renal com diminuição da resistência 
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vascular renal e aumento do fluxo sanguíneo renal, elevação do clearance de 

creatinina, redução dos índices de oxidação, com diminuição dos níveis de peróxido 

urinário, TBARS, NO e aumento dos níveis de tióis, além do impacto positivo no 

tecido renal dos animais. Tais achados sugerem que esse fitomedicamento pode ser 

um adjuvante na terapia de prevenção ou tratamento de condições de exposição do 

rim a eventos isquêmicos. 

Diante da possibilidade de intervir para evitar ou amenizar os efeitos 

deletérios da isquemia e a inexistência de protocolos efetivos na prevenção da IRA 

I/R na clínica, destaca- se a importância de mais estudos de base para elucidar as 

manifestações fisiopatológicas ocorridas na isquemia e reperfusão e as 

possibilidades terapêuticas disponíveis na flora nacional.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 O tratamento prévio com Justicia acuminatissima em ratos 

submetidos ao modelo de isquemia renal determinou atenuação da lesão, com 

elevação do clearance de creatinina, redução da resistência vascular total e 

aumento do fluxo sanguíneo renal. 

 O pré-tratamento com Justicia acuminatissima confirmou sua 

atividade antioxidante ao reduzir os metabolitos oxidativos, com diminuição do 

TBARS, peróxidos urinários e NO, somados ao aumento de tióis.  

 A intervenção realizada com Justicia acuminatissima nos animais com 

isquemia reperfusão renal reduziu a lesão tubulointersticial.   
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ANEXO 

Anexo A - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM EXPERIMENTO ANIMAL 

 

 

 

 

 


