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RESUMO 

Justificativa e objetivos. Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento de lesão 

renal aguda incluem-se os procedimentos cirúrgicos de grande porte, durante os quais 

pode ocorrer isquemia do órgão. Os danos renais podem ser amenizados com o 

processo de pré-condicionamento farmacológico (PCF) pelos anestésicos voláteis. O 

objetivo deste estudo foi avaliar o PCF em rins de ratos anestesiados com sevoflurano, 

submetidos à nefrectomia direita e ao clampeamento da artéria renal esquerda, com 

período de reperfusão, pela análise de biomarcadores (creatinina e lipocalina 

associada à gelatinase neutrofílica - NGAL) e microscopia eletrônica e óptica dos rins 

esquerdos. Materiais e métodos. foram incluídos neste estudo 20 ratos machos da 

raça Wistar, com pesos superiores a 300g. A indução anestésica de todos os animais 

foi realizada por via inalatória com sevoflurano a 4%, sendo eles incluídos, 

aleatoriamente, em dois grupos. Todos os animais receberam sevoflurano para a 

manutenção anestésica e sofreram nefrectomia direita. Nos ratos de um dos grupos, 

grupo SEVO (n=10), foi realizado, posteriormente, clampeamento da artéria renal 

esquerda por período de 45 minutos. Em um outro grupo, SHAM (n=10), não houve 

clampeamento da artéria renal esquerda. Os atributos estudados em todos os animais 

foram: creatinina e NGAL plasmáticas, obtidas no início do experimento (M0) e 48 

horas após a reperfusão renal (M1), e exame de microscopia eletrônica e óptica dos 

rins esquerdos (M1). As alterações pesquisadas na microscopia óptica foram: 

dilatação vascular, congestão vascular, dilatação tubular, degeneração tubular e 

necrose. A intensidade da lesão encontrada foi classificada de acordo com escores: 0 

= ausência de lesão; 1+ = lesão leve; 2+ = lesão moderada; 3+ = lesão grave. 

Resultados. Com relação à creatinina, não houve diferença entre os grupos no 

momento M0, mas houve em M1, com valores elevados no grupo SEVO; entre os 

momentos, houve diferença apenas no grupo SEVO. Com relação à NGAL, os dois 

grupos tiveram valores iguais em M0, com aumento em ambos os grupos de M0 para 

M1, sendo, contudo, M1 do grupo SEVO significativamente maior que M1 do SHAM. À 

microscopia óptica e eletrônica, houve diferenças importantes nos grupos SEVO e 



SHAM. Na microscopia óptica foram encontradas dilatação tubular (1+), proteínas na 

luz tubular (2+) e necrose tubular (1+) no grupo SEVO. No grupo SHAM encontrou-se, 

apenas, degeneração tubular (1+). À microscopia eletrônica, a análise revelou no 

grupo SHAM preservação dos glomérulos, com membrana basal íntegra e visível. Na 

barreira de filtração glomerular, há preservação do diafragma em fenda, com poros no 

endotélio. No grupo SEVO, a análise mostra claramente alterações morfológicas 

sugestivas de isquemia e necrose; os glomérulos apresentam dilatação das alças 

capilares, nos quais pode ser observada a presença de vários fagolisossomos. É nítida 

a presença de grande quantidade de líquido (edema). Esta morfologia é comprovada 

na microscopia eletrônica de varredura. Há perda da integridade da barreira de 

filtração glomerular (diafragma em fenda), incluindo-se a presença de figuras de 

mielina (transformação vilosa devido à isquemia). Conclusões. Com base nos 

resultados da análise dos biomarcadores e da microscopia eletrônica e óptica, pode-se 

concluir que o sevoflurano não demonstrou efeitos protetores em rins de ratos 

submetidos à isquemia e reperfusão. 

Palavras-chave: Anestesia; Biomarcadores farmacológicos; Histologia; Microscopia 

eletrônica; Rim, anóxia. 
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ABSTRACT 

Background and objectives. Major surgical procedures are included among risk 

factors to develop acute kidney injury; during these procedures kidney ischemia can 

occur. The kidney damage can be attenuated with the pharmacological preconditioning 

(FPC) process through volatile anesthetics. The objective of this study was to evaluate 

the FPC in kidneys of sevoflurane-anesthetized rats that underwent right nephrectomy 

and left renal artery clamping, with a reperfusion period, through biomarkers analysis – 

creatinine and neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) – and electron and 

light microscopy of the left kidneys. Materials and methods. In this study were 

included 20 Wistar male rats, weighing more than 300g. The anesthetic induction of all 

the animals was done by inhalation of 4% sevoflurane and they were randomly 

included in two groups. All the animals received sevoflurane to anesthetic maintenance 

and underwent right nephrectomy. Later, rats of one of the groups, the SEVO group 

(n=10), underwent left renal artery clamping for 45 minutes. In the other group, the 

SHAM (n=10), there was no clamping of the left renal artery. The studied variables in 

all animals were: plasmatic creatinine and NGAL, obtained at the beginning of the 

experiment (M0) and 48 hours after the renal reperfusion (M1), and electron and light 

microscopy of the left kidneys (M1). Changes assessed by light microscopy were as 

follows: vascular dilatation, vascular congestion, tubular dilatation, tubular 

degeneration, and necrosis. The intensity of the lesion found was graded according to 

the scores: 0 = absence of lesion; 1+ = mild lesion; 2+ = moderate lesion; 3+ = severe 

lesion. Results. Regarding creatinine levels, there was no difference between the 

groups in M0, but in M1, increased values were found in the SEVO group; only SEVO 

group showed difference between M0 an M1. Regarding the NGAL, both groups had 

the same value in M0, with an increase in both groups from M0 to M1, but the M1 from 

the SEVO group was significantly higher than the M1 from the SHAM. Important 

differences were found in the SEVO and the SHAM group through the microscopy. In 

light microscopy tubular dilatation (1+), proteins in the tubular lumen (2+) and tubular 



necrosis (1+) were observed in the SEVO group. In the SHAM group there was only 

tubular degeneration (1+). Through the electron microscopy, the analysis showed 

preservation of the glomeruli in the SHAM group, with the basement membrane intact 

and visible. In the glomerular filtration barrier, there was preservation of the slit 

diaphragm, with pores in the endothelium. In the SEVO group, the analysis clearly 

showed morphological alterations suggesting ischemia and necrosis; the glomeruli 

presented dilatation of the capillary loops, in which the presence of several 

phagolysosomes was observed. The presence of a great quantity of watery fluid is 

clear – edema. This morphology is proven in the scanning electron microscopy. There 

is a loss in the integrity of the glomerular filtration barrier (slit diaphragm) including the 

presence of myelin figures – villus transformation caused by ischemia. Conclusions. 

Based on the biomarkers analysis and the electron and light microscopy it can be 

concluded that the sevoflurane did not show protector effects in the kidneys of rats that 

underwent ischemia and reperfusion.  

Keywords: Anesthesia; Biomarkers, pharmacological; Histology; Microscopy, electron; 

Kidney, anoxia.  
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1 INTRODUÇÃO 

O rim está sujeito a diversos eventos prejudiciais no perioperatório, por 

vezes com efeitos irreversíveis. Na prática clínica, a lesão renal aguda (LRA) é 

um quadro comum entre os pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, 

hipoperfusão renal e agentes nefrotóxicos. A lesão isquêmica do rim associa-se 

a alta morbidade e mortalidade (Bonventre e Weinberg, 2003). 

A LRA é classificada em três categorias, dependendo do fator 

desencadeante: pré-renal (quando há diminuição da perfusão renal por 

depleção do volume intravascular), intrarrenal (quando há doença intrínseca 

dos rins após isquemia ou nefrotoxina; a necrose tubular aguda representa 

50% da LRA de origem renal) e pós-renal (quando há fator obstrutivo ou 

disfunção vesical) (Lameire et al., 2005). 

Em torno de 18% a 47% dos casos de LRA estão associados a 

intervenções cirúrgicas. A causa mais comum de alteração da função renal 

perioperatória é a pré-renal (90%), sendo a necrose tubular aguda o 

mecanismo mais frequente que a determina. Normalmente, envolve pacientes 

de alto risco para LRA, com diversas doenças sistêmicas, submetidos a 

procedimento de alto risco e utilizando fármacos nefrotóxicos (Azevedo, 2005). 

A alta demanda energética para que haja funcionalidade renal torna este 

órgão extremamente sensível à lesão de isquemia/reperfusão, e esta lesão é 

importante causa de morbimortalidade (Wever et al., 2012). 

Investigações clínicas e laboratoriais demonstraram que períodos 

múltiplos de isquemia, desde que breves, não seriam necessariamente lesivos 

e poderiam proteger um órgão contra agressão isquêmica prolongada. Tal 

processo de isquemia parece pré-condicionar o tecido contra lesão reversível 

ou irreversível (Kersten et al., 1996). Um número grande de fármacos parece 

imitar este pré-condicionamento isquêmico. Este fenômeno, chamado de pré-

condicionamento farmacológico, tem sido demonstrado com agonista de 

receptores opioides e anestésicos voláteis. 
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Os anestésicos voláteis e alguns fármacos mimetizam esse pré-

condicionamento no músculo cardíaco, por iniciar a ativação dos canais 

mitocondriais KATP por meio de múltiplas vias de sinalização, sendo este o 

fenômeno denominado pré-condicionamento farmacológico. Desse modo, 

aumentariam a proteção de órgãos e tecidos, em ordem crescente de 

potencialização, o sevoflurano, isoflurano, fentanil, tricloroetanol e uretano 

(Zaugg at al.,2002). 
 

Figura 1 – Néfron normal, grandiente de oxigenação corticomedular e anatomia 
microvascular da parte externa da medula (Adaptado de Bonventre e Yang, 2011). 
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1.1 Fatores agressores renais 

1.1.1 Hipoperfusão renal 

A hipoperfusão renal é um dos fatores mais importantes que contribuem 

para a disfunção renal. As causas mais comuns de diminuição do fluxo 

sanguíneo renal são hipovolemia, insuficiência cardíaca e clampeamento 

vascular (Lameire e Vanholder, 2002). 

A hipoperfusão renal resulta em uma lesão hipóxica na porção externa 

da medula renal, uma área que é particularmente sensível à hipóxia. Esta 

região recebe uma irrigação sanguínea limitada com relação ao alto consumo 

de oxigênio, em virtude da intensa reabsorção de soluto pelo segmento 

espesso da alça de Henle (Lameire e Vanholder, 2002).  

Novis et al. (1994) referiram que as prostaglandinas geradas durante a 

hipoperfusão renal  mantêm o fluxo sanguíneo para os vasos peritubulares. A 

supressão da formação de prostaglandinas pode acarretar isquemia das 

células tubulares. 

Alterações iônicas, perda de adenosina trifosfato intracelular, aumento 

do cálcio intracelular e edema e ruptura da célula epitelial tubular são 

caracteristicamente observados durante a lesão hipóxica renal (Novis et al., 

1994). 

1.1.2 Agentes nefrotóxicos 

As nefrotoxinas podem também contribuir de maneira importante para 

lesão renal, sendo reconhecido que seus efeitos estão sinergicamente 

aumentados em isquemia e hipoperfusão renais concomitantes (Brezis e 

Rosen, 1995).  

As nefrotoxinas representam, depois da isquemia, a causa mais 

frequente de LRA. Os antibióticos aminoglicosídios, contrastes urográficos, 

quimioterápicos estão entre os agentes que podem causar dano tubular 
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diretamente, embora também tenham participação substancial nas alterações 

da hemodinâmica glomerular (Brezis e Rosen, 1995).  

A doença renal, diabetes, hipertensão e isquemia crônica preexistentes 

aumentam a sensibilidade do rim a agressões químicas superpostas (Brezis e 

Rosen, 1995). 

1.1.3 Procedimentos cirúrgicos 

De acordo com Godet et al. (1997), disfunção renal é relativamente 

comum no período pós-operatório, podendo-se manifestar com um espectro de 

gravidade que varia desde leves defeitos até insuficiência renal, necessitando 

de diálise. Quando a insuficiência renal aguda se superpõe a outras doenças 

subjacentes, observa-se aumento significativo na morbidade e mortalidade 

(Chertow et al., 1995; Levy et al., 1996).  

Dentre os fatores de risco de disfunção renal ligados à cirurgia, a cirurgia 

de grande porte, a grande perda de sangue no período intraoperatório e a 

necessidade de transfusão aumentam significativamente o risco da disfunção 

renal, mas a cirurgia vascular e a cardíaca estão associadas ao maior risco de 

morbidade renal. Em particular, a incidência de morbidade renal pós-operatória 

depois de cirurgia aórtica encontra-se elevada, e não diminuiu nos últimos 

anos, apesar das melhoras no tratamento e no cuidado anestésico (Godet et 

al., 1997). 

A sobrevida a longo prazo depois de uma cirurgia cardíaca diminui em 

pacientes que exibem comprometimento renal moderado no período pós-

operatório (Chertow et al., 1998) e foram observadas estadias hospitalares 

mais longas em pacientes com disfunção renal branda depois de cirurgia 

vascular (Huynh et al., 2002).  

Em pacientes submetidos a reparo de aneurisma toracoabdominal, 

Rectenwald et al. (2002) detectaram incidência de 28% de disfunção renal. 

Pacientes que passam por cirurgia vascular exibem elevada incidência de 

doença renal pré-operatória (Godet et al., 1997), em razão das suas 
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comorbidades – um fato que explica em parte a alta frequência de morbidade 

renal perioperatória nessa população. Tanto a localização proximal como a 

duração prolongada do clampeamento transversal da aorta estão associadas à 

deterioração da função renal no pós-operatório (Wahlberg et al., 2002). 

1.2 O mecanismo de lesão celular 

Uma das características mais marcantes da LRA isquêmica e nefrotóxica 

é o dano às células tubulares, com consequências devastadoras para o epitélio 

tubular, levando à necrose tubular aguda. Assim, os eventos agressores podem 

variar de intensidade, causando graus variáveis de lesão celular, ou seja, 

modificações reversíveis das funções fisiológicas da célula ou irreversíveis, 

podendo culminar com morte celular (Collard e Gelman, 2001). 

Um fator agravante na fisiopatologia da LRA, particularmente nas 

situações de LRA isquêmica, é a dificuldade em distinguir os danos causados 

pela isquemia daqueles causados pela reperfusão. Isso ocorre porque os 

efeitos da reoxigenação súbita podem produzir danos adicionais à célula, por 

mecanismos que envolvem a formação de espécies reativas de oxigênio 

(ROS), aumentando o influxo de cálcio e reversão abrupta da acidose 

intratubular (Hashiguchi et al., 2005). 

De acordo com Hashiguchi et al. (2005), a resposta inflamatória e a 

morte celular induzidas pela isquemia/reperfusão são responsáveis pelo dano 

tecidual e lesão de órgãos. A resposta inflamatória aguda iniciada pela 

isquemia/reperfusão é caracterizada pela indução de uma cascata de citocinas 

pró-inflamatórias, expressão de moléculas de adesão e infiltração celular. 

A isquemia, experimental ou clínica, ocasiona diminuição de fluxo 

sanguíneo para um órgão, levando a hipóxia tecidual. Após a instalação do 

estado isquêmico, há presença de eventos químicos, os quais podem levar à 

disfunção celular ou necrose do órgão. O dano causado pela isquemia é 

proporcional ao dano causado pela reperfusão (Pasqualin e Auler Jr, 2008). 
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Ao término da isquemia, com o retorno do fluxo sanguíneo, há a 

reperfusão do órgão, podendo ocorrer lesão adicional devido a alterações 

bioquímicas intracelulares: lesão de reperfusão, a qual pode agravar a lesão 

tecidual isquêmica (Collard e Gelman, 2001). 

A lesão renal sofrida pelo processo de isquemia/reperfusão é causa 

comum de LRA, resultando de um prejuízo localizado ou generalizado de 

oxigênio e nutrientes, assim como a não remoção dos metabólitos produzidos 

pelas células renais (Le Dorze et al., 2009). 

Essa quebra da homeostase causa sofrimento do epitélio tubular e, 

quando grave, morte celular por apoptose e necrose, acarretando prejuízo 

funcional ao órgão, na homeostase de água e eletrólitos, e redução da 

excreção dos resíduos metabólicos. Estas são algumas causas que podem 

contribuir para a fisiopatologia da isquemia renal (Bonventre e Yang, 2011). 

Esquema 1 – Sequência de eventos relacionados à lesão de isquemia e reperfusão e 
à lesão inflamatória (Adaptado de Collard e Gelman, 2001). 
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1.2.1 Componentes da lesão endotelial e vascular 

As células da microcirculação endotelial e dos músculos lisos são 

importantes no mecanismo da LRA. A interrupção do fluxo sanguíneo renal 

resulta na rápida depleção das reservas celulares de trifosfato de adenosina 

(ATP) e creatinina fosfato (fosfato de alta energia). Como consequência, as 

bombas iônicas ATP-dependentes (cálcio ATPase do retículo sarcoplasmático 

e sarcolema e bomba de Na+/K+) ficam deprimidas (Jennings e Reimer, 1991). 

O acúmulo dos íons Ca++ e Na+ no citosol, com concomitante perda do 

íon K+ intracelular, afeta o potencial de membrana e o gradiente iônico 

transmembrana. Estas alterações promovem acúmulo de subprodutos e 

metabólitos, acidose tubular, aumento da carga osmótica e da formação de 

ROS e, finalmente, ativação de enzimas sensíveis ao Ca++. A partir de então, 

as alterações morfológicas começam a ocorrer (Jennings e Reimer, 1991).  

As proteases ativadas, sobretudo pelo súbito aumento da concentração 

de cálcio e ROS, começam a degradar proteínas miofibrilares do citoesqueleto 

celular, enquanto as lipases afetam as membranas, provocando a sua ruptura 

e, consequentemente, a morte celular (Kusuoka et al., 1993). 

Com o endotélio lesado, ocorre aumento, aos níveis teciduais, de 

endotelina I, angiotensina II, tromboxano A2, prostaglandina H2, leucotrienos 

C4 e D4, adenosina, bem como estimulação do sistema nervoso simpático, 

acarretando vasoconstrição exacerbada das arteríolas no rim pós-isquêmico. 

Também há diminuição da vasodilatação em resposta à acetilcolina, à 

bradicinina e ao óxido nítrico (Da Silveira et al., 2010). 
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Figura 2 – Sequência proposta de eventos na lesão isquêmica. Pode-se observar que, 
embora a redução da fosforilação oxidativa e dos níveis de ATP tenham papel central, 
a isquemia pode causar lesão direta da membrana. RE = retículo endoplasmático; CK 
= creatinoquinase; LDH = desidrogenase lática; RNP = ribonucleoproteína (Adaptado 
de Kumar et al, 2005). 

O dano endotelial resulta em perda do glicocálix, rompimento do 

citoesqueleto de actina, alteração do contato endotelial de célula-célula e 

colapso da matriz perivascular, culminando em aumento da permeabilidade 

microvascular durante a LRA, com perda de fluido intersticial (Basile, 2007). 

O número de microvasos na parte externa da medula renal diminui após 

a lesão por isquemia/reperfusão, o que é potencialmente facilitado pela 

diminuição da regulação dos fatores angiogênicos, como o fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF), e aumento dos fatores inibitórios da angiongênese. 

Esta redução no número de vasos está associada à hipóxia crônica, que pode 

ocasionar o aumento da lesão tubular e fibrose tubulointersticial (Basile, 2007). 

1.2.2 Inflamação 

Ambas as respostas imunes, inata e adaptativa, contribuem para a 

fisiopatologia da lesão isquêmica. O componente inato é responsável por uma 
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resposta precoce de lesão, não antígeno-específica, composta por neutrófilos, 

monócitos/macrófagos, células dendríticas (CD) e células natural killer (NK). O 

componente adaptativo, ativado por antígenos específicos, é iniciado em horas 

e sua ação dura vários dias após a lesão (Bonventre e Yang, 2011). 

Figura 3 – Resposta imune na lesão renal aguda durante o processo isquêmico 
(Adaptada de Bonventre e Yang, 2011). 

O epitélio tubular participa ativamente da resposta inflamatória da lesão 

renal por isquemia/reperfusão, produzindo citocinas pró-inflamatórias e 

quimiotáticas. Há ativação neutrofílica e acúmulo no endotélio renal na LRA, 

particularmente na rede de capilares peritubulares da parte externa da medula, 

o que é encontrado logo após 30 minutos de reperfusão (Solez et al., 1979). 

O sistema complemento aumenta a expressão de moléculas de adesão 

endotelial, e CD fixam-se à superfície de macrófagos. A maturação das CD 

ocorre após a ligação com as proteínas C3, que por sua vez ativam a resposta 

imune das células T. A deposição de C3 ao longo das células tubulares renais 

pode ser vista logo após seis horas de reperfusão em ratos (Farrar et al., 

2006). 
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1.2.3 Inibidores endógenos da inflamação 

A isquemia causa aumento do epitélio de células heme-oxigenase-1, que 

confere resposta anti-inflamatória e proteção contra lesão por isquemia e 

reperfusão. A proteína Tamm-Horsfall também confere proteção eficaz, talvez 

por diminuição de receptores Toll-like 4 (responsáveis por resposta pró-

inflamatória) nas células do túbulo proximal na parte externa da medula (El-

Achkar et al., 2008). 

 

Figura 4 – Reparo normal da lesão renal aguda por isquemia (Adaptada de Bonventre 
e Yang, 2011). 

1.2.4 Características da lesão tubular 

No túbulo proximal, a lesão celular epitelial associada à 

isquemia/reperfusão é mais frequente no segmento S3 do túbulo proximal, em 

modelos animais de isquemia, resultante da rápida perda da integridade do 

citoesqueleto e da polaridade celular (Bonventre et al., 1998). 

No túbulo distal, as células do néfron distal são mais resistentes à 

hipóxia, isquemia e lesão oxidativa e permanecem intactas durante a lesão 

isquemia/reperfusão (Bagnasco et al., 1985). 
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Figura 5 – Lesão endotelial por isquemia/reperfusão na lesão renal aguda (Adaptada 
de Bonventre e Yang, 2011). 

1.3 Pré-condicionamento 

O pré-condicionamento (PC) é um fenômeno celular de adaptação e 

proteção, no qual breves estímulos potencialmente lesivos aumentam a 

tolerância à lesão celular em resposta a estímulo lesivo subsequente. Com 

isso, breves episódios de isquemia subletal protegem da isquemia prolongada 

subsequente. É um mecanismo protetor endógeno inerente a todos os tecidos 

com alto consumo de energia. O mecanismo de PC pode ser isquêmico e/ou 

farmacológico. 
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1.3.1 Pré-condicionamento isquêmico 

Em 1986, Murry et al. realizaram estudo em que utilizaram quatro 

períodos de cinco minutos de isquemia por oclusão coronariana, seguidos de 

quatro períodos de cinco minutos de reperfusão, antes de um período de 40 

minutos de oclusão. Observaram redução de 75% do tamanho do infarto, em 

relação ao grupo controle que sofreu apenas a isquemia no coração. Com isso, 

ocorreu proteção contra disfunção e necrose do órgão, o que se denominou de 

“pré-condicionamento isquêmico” (PCI). 

O PCI é uma estratégia de proteção potente em que a aplicação de um 

breve episódio de isquemia e reperfusão ocasiona uma tolerância à 

isquemia/reperfusão subsequente. Apresenta um efeito global de proteção 

renal, uma vez que reduz a creatinina e a uréia séricas, bem como o dano 

renal, avaliado pela histologia. 

O PCI é mais eficaz na redução da creatinina sérica quando o estímulo 

de pré-condicionamento é aplicado com uma janela de proteção (período no 

qual o rim terá menos efeitos deletérios aos períodos de isquemia e 

reperfusão) acima de 24 horas, sendo esta tendência observada através da 

diminuição do índice de uréia sérica e da análise de histologia renal (Wever et 

al., 2012). 

De acordo com Riksen et al. (2004), o PCI pode ser dividido em duas 

fases: 

 PCI clássico, ou precoce, que ocorre em uma fase inicial e persiste 

por uma ou duas horas e; 

 PCI tardio, que se inicia entre 12 e 24 horas após a isquemia e tem 

duração de aproximadamente 72 horas. 
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Figura 6 – Mecanismo de ação dos moduladores inflamatórios relacionados ao pré-
condicionamento precoce (Adaptado de Ricksen et al., 2004). 

Figura 7 – Mecanismo de ação dos moduladores inflamatórios relacionados ao pré-
condicionamento tardio. Deve-se ressaltar a função do núcleo celular no mecanismo 
antes feito somente pelas mitocôndrias (Adaptado de Ricksen et al., 2004). 
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O PCI tem a capacidade de inibir a apoptose, porém o mecanismo 

celular exato do PC ainda não está totalmente elucidado. Foi relatado que 

receptores da membrana celular são ativados por estímulos, como adenosina, 

opioides, catecolaminas, acetilcolina e halogenados. Uma vez ativados, estes 

receptores promovem uma cascata reacional que por meio de segundos 

mensageiros acoplam-se à proteína G, tendo como ponto final a ativação da 

proteína cinase C. 

A proteína cinase C é responsável pela ativação de vias de sinais 

intracelulares que irão resultar na abertura de canais de potássio do sarcolema 

e mitocôndria, despolarizando a membrana mitocondrial. Por conseguinte, há 

impedimento do influxo de cálcio na reperfusão e também ajuda na fosforilação 

oxidativa. Ocorre também ativação do núcleo celular, tendo como resultado a 

transcrição de proteínas cinases citoprotetoras e de enzimas que irão ajudar na 

abertura de canais de potássio da mitocôndria e do sarcolema. O óxido nítrico 

(NO), as proteínas do choque e a cicloxigenase-2 são fundamentais para esse 

mecanismo (Chien et al., 1999). 

Há relatos de que a adenosina parece ser o gatilho para iniciar a cascata 

de estímulos a partir de receptores de membrana celular, sendo os agonistas 

do receptor A1, que é um tipo de receptor de adenosina membro do grupo dos 

receptores acoplados à proteína G, com a adenosina como ligante endógeno 

(Thornton et al., 1992, e Li et al., 2005), capazes de realizar o PC. Antagonistas 

da adenosina parecem bloquear o estímulo para ativação do PC (Van Wincle et 

al., 1994). 

O NO atua no PC como vasodilatador, inibindo a adesão e a migração 

de macrófagos e neutrófilos inflamatórios, além de ser importante no 

mecanismo de proteção tardia. 
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Quadro 1 – Alterações celulares induzidas pela isquemia-reperfusão 

1. Alterações do potencial de membrana 

2. Alteração da distribuição de íons – aumento da relação Ca++/Na+ intracelular 

3. Edema celular 

4. Desorganização do citoesqueletode órgãos e tecidos 

5. Diminuição da fosfocreatinina 

6. Acidose celular 

(Adaptado de Collard e Gelman, 2001). 

1.3.2 Pré-condicionamento farmacológico (PCF) 

Os benefícios do uso dos anestésicos voláteis durante a isquemia 

miocárdica foram inicialmente discutidos com o uso do halotano, quando se 

demonstrou tolerância prolongada à isquemia global e aumento da preservação 

de componentes de alta energia em coração de cães (Spieckermann et al., 

1969). 

Liu et al. (1991) identificaram a adenosina nucleotida endógena, que 

tinha sua ação no receptor A1, como substância essencial ao PCI. Inicialmente 

descritos na membrana celular dos miócitos, os canais de potássio ATP 

dependentes (KATP) também foram identificados em células do epitélio renal. 

Agentes farmacológicos que abrem esses canais parecem possuir efeitos 

protetores similares ao do PCI. 

Os anestésicos voláteis halogenados aumentam a abertura dos canais 

de KATP pela ativação da fosfolipase C (PLC), por meio da adenosina A1 e A3 

(A1/A3), pela estimulação do receptor adrenérgico e pela ativação da óxido 

nítrico sintetase endotelial (eNOS) (Lorsomradee et al., 2008). 

O sevoflurano (CH2F-O-CH(CF3)2) é um agente anestésico inalatório 

halogenado, com baixa solubilidade sanguínea, com flúor em sua estrutura 

química. 
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Fórmula química do sevoflurano: fluorometil 2,2,2-trifluoro-1-[trifluorometil] etil éter. 

Obal et al. (2006a) compararam os efeitos do PCF (com o uso do 

sevoflurano) e PCI sobre a função renal e sua morfologia após episódios de 

isquemia e reperfusão, tendo sido realizada nefrectomia à direita 14 dias antes 

do experimento. O resultado indicou que o uso do sevoflurano apresentou 

maiores escores de lesão celular e o túbulo proximal mostrou-se mais 

suscetível à lesão por isquemia e reperfusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 – Cascata de Reações do Pré-condicionamento Isquêmico (PCI). À esquerda 
está esquematizada a primeira janela de proteção e à direita a segunda janela de 
proteção. AlRed = aldose redutase; Bcl-2 = proteína anti-apoptótica; DAG = 
diacilglicerol; COX-2 = cicloxigenase tipo 2; eNOS = óxido nítrico sintetase endotelial; G-
proteína = proteína que contém receptores na membrana celular; HSP27 e HSP70 = 
heat shock proteins (proteínas “pró-sobrevivência”); iNOS = óxido nítrico sintetase 
induzida; KATP Mito e KATP Sarc = canais de potássio ATP dependentes da mitocôndria e 
do sarcolema respectivamente; MnSOD = manganês superóxido desmutase; NF-κβ = 
fator nuclear κβ; NO = óxido nítrico; PKC = proteína quinase C; PLC/PLD = fosfolipases 
C e D; ROS = espécies reativas de oxigênio (Adaptado de Pasqualin e Auler Jr, 2008). 
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Assim, não se pode subestimar a importância da morbidade renal 

perioperatória, e sua prevenção assume importância particular. 

O conhecimento sobre as alterações que ocorrem em nível celular para 

promover o PC renal é fundamental para prevenir lesões renais intra e pós-

operatórias. 

Os resultados do efeito dos anestésicos voláteis sobre a proteção renal 

são promissores. Na prática clínica, foi demonstrado que o pré-tratamento com 

a utilização de duas vezes o valor da concentração alveolar mínima (CAM) de 

sevoflurano, por um período de 10 minutos no início da circulação 

extracorpórea, antes do pinçamento da aorta, melhorou a filtração glomerular 

pós-operatória, avaliada pela concentração plasmática de cistatina C. Porém, 

não foi possível diferenciar se esse efeito nefroprotetor é resultado da ação 

direta do sevoflurano sobre o tecido e/ou vascularização renal ou se reflete a 

melhor preservação da função cardíaca também observada nesses pacientes 

(Garcia et al., 2005). 

No entanto, os mecanismos exatos de proteção renal ainda são 

desconhecidos. Isquemia/reperfusão é um complexo processo que envolve a 

geração e liberação de citocinas inflamatórias, infiltração e acúmulo de 

neutrófilos, e morte celular. Há relatos de que tanto o PCI quanto o PCF 

atenuam a inflamação e a morte celular (Hashiguchi et al., 2005). 

Na prática clínica, o sevoflurano é bastante utilizado como anestésico 

único em procedimentos cirúrgicos em que ocorre isquemia renal. Sendo 

assim, fica prejudicado seu emprego apenas como agente provocador do PCF, 

com completa retirada do organismo em seguida. Nessa situação, como se 

comporta o sevoflurano quanto à possibilidade de proteção renal? 
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2 OBJETIVO 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar, por meio de análise de 

biomarcadores e microscopia eletrônica e óptica, se houve efeito protetor do 

sevoflurano em rins de ratos submetidos à isquemia e reperfusão. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal 

da Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP. Vinte ratos, da raça Wistar, 

machos, com pesos superiores a 300 g, foram obtidos do Biotério Central do 

Campus de Botucatu e distribuídos aleatoriamente em dois grupos de 10 

animais, diferenciados pelo clampeamento ou não da artéria renal esquerda. 

3.1 Grupos Experimentais 

Grupo SEVO – anestesia inalatória com sevoflurano e clampeamento da 

artéria renal esquerda. 

Grupo SHAM – anestesia inalatória com sevoflurano e sem clampeamento da 

artéria renal esquerda. 

3.2 Sequência Experimental 

Os ratos foram submetidos à sequência experimental que segue. 

1) Pesagem dos animais. 

2) Realização de anestesia inalatória em ambos os grupos; os ratos foram 

mantidos em ventilação espontânea em campânula transparente com 

volume de 3,4 L. Esta campânula possui um orifício superior para entrada 

do fluxo de gases frescos (FGF) e orifício inferior para eliminação dos 

gases. A indução anestésica foi feita com sevoflurano a 4%, com FGF de 

1 L.min-1 de oxigênio e 1 L.min-1 de ar comprimido medicinal. O 

vaporizador utilizado foi da marca Ohmeda (EUA), previamente calibrado 

para o referido anestésico. 

3) Retirada dos animais da câmpanula no momento em que se observou 

sinais de narcose (relaxamento muscular e ausência dos movimentos dos 

membros e do corpo), sendo a anestesia mantida através de máscara 
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acoplada ao focinho, com fluxo de oxigênio de 1 L.min-1 e concentração 

de sevoflurano de 2,5%. 

4) Colocação de termômetro de mercúrio no reto do animal. 

5) Recobrimento do animal com bolsa térmica pré-aquecida para manter a 

temperatura corporal em 36,5ºC e 38,5oC. 

6) Dissecção e canulação da veia jugular direita com venocath 24 GA, para 

a reposição da perda de fluidos intraoperatória com solução de Ringer 

com lactato, 5 mL.kg-1.h-1, em ambos os grupos. 

7) Dissecção e canulação da artéria carótida esquerda com venocath 24 GA, 

para coleta de amostras de sangue para dosagens laboratoriais e para 

seguimento da frequência cardíaca e pressão arterial média, pelo 

aparelho Datex, Engstron, Finlândia. 

8) Realização de laparotomia mediana. 

9) Exposição do rim direito e subsequente nefrectomia. Após período 

mínimo de 20 minutos de administração do sevoflurano, em ambos os 

grupos, foi realizada a exposição do rim esquerdo e da artéria renal 

correspondente para posterior colocação do “clamp” vascular atraumático 

no grupo SEVO, por período de 45 minutos. A isquemia foi avaliada pela 

coloração do rim. 

10) Liberação da artéria renal esquerda do clampeamento após os 45 minutos 

de isquemia no grupo SEVO. A reperfusão do rim esquerdo foi avaliada 

macroscopicamente pela sua coloração. Em seguida, foi realizada sutura 

dos planos cirúrgicos e curativo feito com solução antisséptica e 

micropore estéril. No pescoço, os vasos dissecados (itens 6 e 7) foram 

ligados. A sutura das feridas cirúrgicas receberam injeção de 1 mL de 

anestésico local (ropivacaína 0,5%) para analgesia pós-operatória. 

11) Recuperação da anestesia, tendo-se o cuidado de manter os animais 

aquecidos e com oxigênio suplementar durante toda a recuperação. Em 

seguida, foram mantidos em gaiolas aquecidas, a uma temperatura de 

36,5ºC, com alimento e água por 48 horas. 
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12) Reperfusão de 48 horas e, em seguida, sob anestesia com sevoflurano a 

uma concentração de 4% com 1 L.min-1 de oxigênio, os animais foram 

submetidos a nova laparotomia mediana, sendo realizada nefrectomia 

esquerda para análise histopatológica. 

13) Realização de secções da região cortical, medular e de transição (cortical 

e medular) do rim esquerdo, as quais foram encaminhadas para o preparo 

de lâminas da microscopia óptica e eletrônica. 

14) Realização de punção intracardíaca (átrio direito) com retirada de 

amostras sanguíneas (2mL) para estudo bioquímico, em seguida à 

nefrectomia esquerda. 

15) Realização do sacrifício do animal com excesso de dose de pentobarbital 

sódico intracardíaco. 

3.3 Atributos Estudados 

Os atributos estudados nos dois grupos foram: 

 pressão arterial invasiva; 

 temperatura retal; 

 creatinina plasmática; 

 lipocalina associada à gelatinase neutrofílica (NGAL) plasmática; 

 exames do rim esquerdo por microscopia eletrônica e óptica. 

3.4 Momentos Estudados 

A saturação de oxigênio, a temperatura e a medida de pressão arterial 

foram verificadas no início do experimento, no momento do clampeamento e 

após o clampeamento.  

A colheita da amostra sanguínea para dosagem da creatinina e da NGAL 

plasmáticas foi realizada após canulação da artéria carótida (M0), no início do 

experimento, e após nefrectomia esquerda, 48 horas após a isquemia (M1). 
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3.5 Análise pela Microscopia Óptica 

Para serem submetidos à análise histológica, os rins esquerdos retirados 

foram seccionados longitudinalmente e armazenados em solução alcoólica a 

70%, depois de terem ficado por 36 horas submersos em solução de DuBoscq 

Brasil (formol, 6ml, ácido acético, 15mL, álcool absoluto, 12mL, e ácido pícrico, 

8mL). 

Os corantes utilizados para análise histológica foram a hematoxilina-

eosina (HE) e os cortes foram verificados em diversos aumentos na 

microscopia óptica.  

As lesões histológicas pesquisadas em cada lâmina foram: dilatação 

vascular, congestão vascular, dilatação tubular, degeneração tubular e 

necrose. A intensidade da lesão encontrada foi classificada de acordo com 

escores: 0 = ausência de lesão; 1+ = lesão leve; 2+ = lesão moderada; 3+ = 

lesão grave. 

3.6 Análise pela Microscopia Eletrônica 

3.6.1 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

Os fragmentos obtidos permaneceram imersos por 3 horas em solução 

de glutaraldeído 2,5% em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4, contendo 0,1% de 

ácido tânico e 5% de sacarose. Após este período, os fragmentos foram 
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lavados em solução salina glicosada (NaCl 0,1M contendo sacarose 0,2M), 

pós-fixados em solução de tetróxido de ósmio 1%, durante 2 horas sob 

refrigeração, e novamente lavados na mesma solução salina glicosada. A 

seguir, foram desidratados em série etanólica crescente, embebidos em 

mistura de etanol-óxido de propileno na proporção 1:1 durante 30 minutos, 

óxido de propileno puro durante 30 minutos, mistura de óxido de propileno e 

resina Epon 812, na proporção 1:1 durante 3 horas em rotor e resina pura, 

durante 24 horas em rotor. Foram então incluídos em resina Epon 812 e a 

polimerização conduzida a 60ºC, por 48 horas. 

Cortes semifinos de aproximadamente 1 µm de espessura foram obtidos 

em ultramicrótomo LKB – super nova, com navalhas de vidro, e corados em 

solução de azul de toluidina 0,5%, com a finalidade de definir a área de 

interesse. Os cortes ultrafinos (60-70 nm de espessura) foram obtidos em 

ultramicrótomo com navalha de diamante (Diatome 45ª), coletados em telas de 

cobre (200 mesh) e contrastados com acetato de uranila a 2%, durante 20 

minutos, e citrato de chumbo a 0,5%, durante 5 minutos. 

As observações e a documentação fotográfica foram realizadas em 

microscópio eletrônico de transmissão CM100, Fei Company, da Phillips, do 

Centro de Microscopia Eletrônica do Instituto de Biociência da Unesp de 

Botucatu. 

3.6.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

Os fragmentos obtidos permaneceram imersos em solução de 

Karnovsky, glutaraldeído 2%, paraformaldeído 2% em tampão fosfato (0,1M, 

pH 7,4) overnight, em geladeira. Em seguida, foram lavados no mesmo tampão 

durante 1 hora e pós-fixados em solução de tetróxido de ósmio 1% durante 2 

horas, sob refrigeração. Foram então lavados novamente no mesmo tampão e 

imersos em solução de sacarose 2,3M, overnight, em geladeira. Foram feitas 

fraturas dos fragmentos após 30 minutos de imersão em nitrogênio líquido. Os 

fragmentos fraturados foram lavados em tampão e desidratados em gradiente 

crescente de acetona. Realizou-se secagem no aparelho de ponto crítico 
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Balzers CPD 030 e cobertura com ouro em metalizador Balzers MED 010. O 

material foi analisado e fotografado ao microscópio eletrônico de varredura 

Quanta 200, Fei Company,da Phillips. 

3.7 Análise Estatística 

3.7.1 Tamanho da Amostra 

O tamanho da amostra foi determinado considerando-se uma diferença 

entre as médias de creatinina dos grupos SHAM e SEVO de 0,14, com desvio 

padrão igual a 0,11, dados estes obtidos da literatura (Curtis, 2008), poder do 

teste de 80% e nível de 5% de significância, ficando determinado em 10 

animais por grupo. 

3.7.2 Metodologia Estatística 

Para comparação dos pesos, utilizou-se o teste t de Student, e para as 

demais variáveis, em que o interesse foi estudar o comportamento dos grupos, 

nos dois momentos (M0 e M1), foi utilizada a análise de perfil. O nível de 

significância utilizado foi de 5%. 

A patologista responsável pela análise histológica não teve como 

identificar a lâmina avaliada, o mesmo acontecendo com a bióloga que orientou 

as observações durante as leituras pela microscopia eletrônica. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Peso (g) 

Tabela 1 - Média e desvio padrão referentes ao peso (g) segundo os grupos 

Grupo Peso (g) 

SEVO 423,0 ± 60,7a 
SHAM 321,0 ± 20,8b 

P <0,001 

Comentários: médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não 

diferiram estatisticamente entre si pelo teste t (P>0,05). Houve diferença 

significativa para o peso dos animais entre os grupos SEVO e SHAM, pelo 

teste t (P<0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 - Peso dos animais (g) nos dois grupos de estudo. 
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4.2 Temperatura (ºC) 

Tabela 2 - Média e desvio padrão referentes à temperatura (oC) segundo momentos e 
grupos 

Grupo 
Momento 

Início Clamp Pós Clamp 

SEVO 38,16 ± 0,49 37,87 ± 0,54 37,78 ± 0,54 
SHAM 37,79 ± 1,15 37,63 ± 0,79 37,54 ± 0,99 

P 0,361 0,440 0,509 

P Grupo = 0,171, P Momento = 0,436, P Interação = 0,956 

Comentários: os valores de temperatura não apresentaram diferença 

significativa em nenhum dos momentos estudados. 

 

Figura 10 - Temperatura (oC) nos momentos e nos dois grupos de estudo. 
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4.3 Pressão Arterial (mmHg) 

Tabela 3 - Média e desvio padrão referentes à pressão arterial (mmHg) segundo os 
momentos e grupos 

Grupos 
Momentos 

Início Clamp Pós Clamp 

SEVO 120,2 x 87,8 121,5 x 84,8 117,0 x 78,7 
SHAM 110,7 x 79,2 109,2 x 78,6 108,6 x 76,3 

P 0,023 0,063            
0,004 

 0,197                0,024  0,516 

Anava Sistólica 
P Grupo <0,001, P Momento = 0,513, P Interação = 0,740 

Anava Diastólica 
P Grupo = 0,022, P Momento = 0,128, P Interação = 0,580 
 

 

Figura 11 - Pressão arterial (mmHg) nos momentos e nos dois grupos. 

 

P
re

s
s

ã
o

 A
rt

e
ri

a
l 

(m
m

H
g

) 

 



Resultados          43 
 

4.4 Creatinina Plasmática (mg%) 

Tabela 4 - Média e desvio padrão referentes à creatinina plasmática (mg%) segundo 
os momentos (M0 e M1) e grupos 

Grupos 
Momentos 

M0 M1 

SEVO 0,33 ± 0,08 aB 6,01 ± 0,87 aA 
SHAM 0,25 ± 0,05 aA 0,43 ± 0,05 bA 

M0 = cinco minutos após a canulação da artéria carótida; M1 = 48h após 45 min da isquemia 

P Grupo < 0,001 
P Momento < 0,001 
P Interação < 0,001 

Comentários: médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e 

maiúscula na linha não diferiram estatisticamente entre elas pela análise de 

variância (P<0,05). Houve diferença entre os grupos em M1, mas não em M0; e 

houve diferença entre os momentos para o Grupo SEVO, mas não para o 

SHAM.  

 

Figura 12 - Creatinina (mg%) nos dois momentos e grupos do estudo. 
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4.5 Lipocalina Associada à Gelatinase Neutrofílica (NGAL) 
(pg/mL) 

Tabela 5 - Mediana e 1o e 3o quartis referentes à lipocalina associada à gelatinase 
neutrofílica (NGAL) (pg/mL) segundo momentos (M0 e M1) e grupos 

Grupos 
Momentos 

P 
M0 M1 

SEVO 6,69 [3,87-16,66] aB 383,56 [341,22-398,11] aA 0,021 

SHAM 7,08 [5,14-8,27] aB 164,58 [95,44-222,48] bA 0,021 

P 0,970 0,007  

M0 = cinco minutos após a canulação da artéria carótida; M1 = 48h após 45 min da isquemia 

Comentários: médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não 

diferiram estatisticamente entre elas pelo Teste de Mann-Whitney (P>0,05) e 

médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferiram 

estatisticamente entre elas pelo Teste de Friedman (P>0,05). 

Figura 13 - Lipocalina associada à gelatinase neutrofílica (pg/mL) nos dois momentos 
e grupos do estudo. 
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4.6 Análise Histológica por Microscopia Óptica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Lâmina 1 e 2: Rim normal: Túbulos e glomérulos com características 
normais, HE (20x, 40x). Lâmina 3: Dilatação tubular, HE (10X). Lâmina 4: Proteína na 
luz tubular: Observar material amorfo eosinofílico, HE (20x). Lâmina 5: Degeneração 
tubular: Presença de citoplasma granular, HE (20x). Lâmina 6: Necrose tubular: Notar 
túbulos eosinofílicos e com ausência de núcleo (“padrão cidade fantasma”), HE (20x).    
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Tabela 6 - Descrição dos parâmetros de lesão renal esquerda avaliados pela 
microscopia óptica 

Grupos 
Dilatação  
tubular 

PTN  
Degeneração 

tubular 
Necrose 
tubular 

SEVO Leve Moderado Ausente Leve 
SHAM Ausente Ausente Ausente/Leve Ausente 

PTN - proteína na luz tubular  

Comentários: não foram encontrados esctasia vascular, congestão vascular, leucócitos 

polimorfonucleares e leucócitos mononucleares em nenhum dos dois grupos. 

 

Figura 15 - Não houve dilatação tubular em 100% dos animais avaliados do Grupo 
SHAM e em apenas 20% dos animais do Grupo SEVO houve ausência dessa 
dilatação. Essa diferença é estatisticamente significativa (P<0,001). Considerando a 
dilatação tubular leve e moderada o Grupo SEVO apresentou 50 e 30% 
respectivamente, sendo estatisticamente superior ao Grupo SHAM que apresentou 
ausência de animais nessas condições (P<0,001). 

Dilatação tubular 
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Figura 16 - Para proteína na luz tubular (PTN), o Grupo SHAM apresentou 60% dos 
animais com ausência dessa característica e 40% com leve diferença estatisticamente 
significativa (P<0,001) do Grupo SEVO, no qual 60% dos animais apresentaram PTN 
moderado e 30% acentuado e apenas 10% leve. 

 

Figura 17 - Não houve diferença estatística entre a porcentagem de animais com 
ausência de degeneração tubular entre os Grupos SEVO e SHAM e nem para leve 
degeneração (P>0,05). 
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Figura 18 - No Grupo SEVO 100% dos animais apresentaram leve necrose tubular, 
diferente estatisticamente (P<0,001) do Grupo SHAM, no qual todos os animais 
apresentaram ausência de necrose. 
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4.7 Análise Histológica por Microscopia Eletrônica de 
Varredura e Transmissão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plate 1 - Eletromicrografias de transmissão (A, B, C e D) e varredura (D e E) da região 
cortical dos rins de ratos do grupo SHAM. A e E - visão geral do glomérulo; B, D e F - 
detalhe dos glomérulos; C - detalhe da barreira de filtração glomerular: notam-se a 
integridade do diafragma em fenda (setas), membrana basal íntegra (*) e pedicelos 
(p); D - detalhe dos podócitos (estrela) com numerosos pedicelos (p). 
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Comentários: a análise ultraestrutural revelou no grupo SHAM preservação dos 

glomérulos (plates 1A e E), com membrana basal íntegra e visível (plates 1B e 

C). Na barreira de filtração glomerular, há preservação do diafragma em fenda, 

com poros no endotélio (plate 1C).  

Pode ser observada grande quantidade de pedicelos individualizados (plates 

1C e D), que contribuem para manter a barreira de filtração íntegra. Esta 

morfologia preservada também foi notada na microscopia eletrônica de 

varredura, pela qual se observam podócitos com vários pedicelos (plate 1F).  
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Plate 2 - Eletromicrografias de transmissão dos túbulos contorcidos da região cortical dos 
rins de ratos do grupo SHAM. A - visão geral dos túbulos renais; B, C e D - detalhe das 
células tubulares (núcleo - N; mitocôndrias - M; interdigitações - setas); C destaca-se 
união desmossômica (seta grossa); E - detalhe do ápice celular com borda em escova 
preservada (estrela); F - detalhe da base da célula tubular com membrana basal íntegra 
(*), mitocôndrias alongadas (M) e espaços preservados entre as interdigitações (seta).  
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Comentários: Nos túbulos contorcidos, há organização das organelas celulares 

(plate 2A), onde as mitocôndrias de formato alongado e cristas mitocondriais 

preservadas apresentam disposição tipicamente paralela (plates 2B, C, D e F) . 

No ápice celular, a borda em escova está preservada (plate 2E). Interdigitações 

e uniões desmossômicas estão presentes na base celular (plates 2C e F). 
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Plate 3 - Eletromicrografias de transmissão (A, B, C, D e E) e varredura (F e G) da 
região cortical dos rins de ratos do grupo SEVO (isquemia). A e F - visão geral do 
glomérulo. B e C - detalhe dos glomérulos: em B nota-se a presença de 
fagolisossomos (estrela) e em C, alça capilar dilatada (*); D - detalhe da barreira de 
filtração glomerular: notam-se a perda de integridade do diafragma em fenda (setas), 
membrana basal espessada (*) e achatamento e perda dos pedicelos (p); E - figura de 
mielina (seta); G - detalhe dos podócitos (estrela) com numerosos pedicelos (p). 
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Comentários: no grupo SEVO (isquemia), a análise ultraestrutural mostra 

claramente alterações morfológicas sugestivas de isquemia e necrose (plates 3 

e 4). Os glomérulos apresentam dilatação das alças capilares (plates 3A e C), 

nos quais pode ser observada a presença de vários fagolisossomos (plate 3B). 

Nos podócitos, há grande quantidade de vacúolos, sendo que vários deles 

contêm no seu interior um material eletrondenso, provavelmente proteína 

(proteinúria) (plates 3A e C). É nítida a presença de grande quantidade de 

líquido (edema) (plate 3A). Ainda em relação aos podócitos, verifica-se 

achatamento e perda dos pedicelos (plate 3D). Esta morfologia é comprovada 

na microscopia eletrônica de varredura (plates 3F e G). Há perda da 

integridade da barreira de filtração glomerular (diafragma em fenda) (plate 3D), 

incluindo-se a presença de figuras de mielina (transformação vilosa devido à 

isquemia) (plate 3E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados          55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plate 4 - Eletromicrografias de transmissão dos túbulos contorcidos da região cortical 
dos rins de ratos do grupo SEVO (isquemia). A - visão geral dos túbulos renais; B - 
detalhe das células tubulares com grande vacuolização (*) e restos celulares na luz 
tubular (estrela), os quais podem ser vistos em detalhes em C; D - observam-se 
desorganização geral das organelas celulares, membrana basal delgada (*), 
mitocôndrias arredondadas sem preservação de cristas (M), chamando a atenção a 
presença de neutrófilo (Ne) permeando a célula tubular; E - detalhe de uma célula 
inflamatória, fagolisossomo contendo lipídeos (*). 
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Comentários: em relação às células tubulares, fica evidente a alteração 

morfológica das mesmas, com perda da definição das organelas,(plate 4A). 

Pode-se dizer que os túbulos estão necróticos. Há grande quantidade de restos 

celulares na luz tubular (plate 4B). Chama a atenção a grande vacuolização 

(plate 4B), a presença de fagolissosomos contendo lipídeos (plate 4E) e as 

mitocôndrias desorganizadas, de formato arredondado (plates 4C e D). Não há 

um labirinto nítido. A membrana basal apresenta-se muito delgada (plate 4D). 

Nota-se a presença de neutrófilos permeando as células (plate 4D). Células 

inflamatórias estão presentes na luz endotelial (plate 4E). 
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5 DISCUSSÃO 

Nos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos de médio e 

grande porte, a LRA secundária à lesão isquêmica permanece como um 

problema clínico comum e potencialmente devastador. A mortalidade dos 

pacientes com LRA é elevada (> 50%), apesar dos avanços no tratamento 

(Abernethy e Lieberthal, 2002; Ympa et al., 2005). Com isso, novas terapias 

que possam reduzir a mortalidade associada à LRA são essenciais. 

Os anestésicos voláteis têm significantes efeitos fisiológicos além de sua 

aplicação anestésica. Inúmeros estudos indicam que o PCF apresenta efeito 

cardioprotetor contra a lesão por isquemia-reperfusão. No entanto, o potencial 

dos anestésicos voláteis em conferir proteção renal contra a lesão de isquemia-

reperfusão não apresenta resultados inequívocos (Lee et al., 2004; Hashiguchi 

et al., 2005; Obal et al. 2006a). 

Em estudo clínico realizado por Julier et al. (2003), em pacientes 

submetidos a cirurgia cardíaca, já se tinha notado que o PCF com sevoflurano 

em concentração igual a duas vezes a concentração alveolar mínima (CAM), 

administrado por 10 minutos, no início da circulação extracorpórea, 

imediatamente antes do clampeamento da aorta, induzia melhor taxa de 

filtração glomerular, determinada pelo nível sérico de cistatina C em 72 horas 

de pós-operatório, em relação ao grupo controle. Entretanto, os autores não 

conseguiram diferenciar se este efeito nefroprotetor foi resultado da ação direta 

do sevoflurano sobre o tecido renal ou se esta melhora funcional refletiu a 

melhor preservação dos parâmetros hemodinâmicos.  

Hashiguchi et al. (2005) realizaram estudo experimental em ratos, pré-

condicionados com o anestésico isoflurano a 1,5%, administrado por 20 

minutos antes da isquemia renal de 40 minutos. Seus resultados mostraram 

menos dano histológico e significativa redução na extensão da necrose tubular 

no córtex e parte externa da medula, e menores valores na concentração 

sérica de creatinina, após 48 horas de reperfusão, em relação ao grupo sem 
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PCF com isoflurano. Houve, portanto, efeito nefroprotetor com atenuação das 

lesões induzidas pela isquemia-reperfusão. 

A elevação plasmática dos biomarcadores de função renal, creatinina e 

NGAL, nos ratos do grupo SEVO, assemelha-se à disfunção renal produzida 

por situações que cursam com lesão de isquemia-reperfusão e disfunção 

orgânica por inflamação sistêmica (Tabelas 4 e 5) (Mishra et al. 2005; Obal et 

al., 2006a; Cruz et al., 2012).   

Experimento realizado em ratos que induziu LRA com elevação da 

creatinina plasmática para valores superiores a 4,0 mg/dL ou 355 μmoL/L, 

ocorrida durante um curto período de tempo, menor que 72 horas, associou-se 

a importante disfunção orgânica sistêmica - excessiva perda de peso e morte 

de alguns animais (Obal et al., 2006a; Delbridge et al., 2007).  

Com relação ao grupo SHAM, não houve elevação significativa nos 

valores médios da creatinina sérica, nos momentos estudados (Tabela 6). 

Estes resultados estão de acordo com aqueles obtidos por outros autores, em 

estudos experimentais com ratos sobre os efeitos nefroprotetores do PCF com 

anestésicos (Lee et al., 2004; Obal et al., 2006a). Entretanto, neste mesmo 

grupo SHAM, cujos ratos foram submetidos à nefrectomia direita, sem indução 

de lesão de isquemia-reperfusão renal, diferentemente do que ocorreu com os 

valores da creatinina sérica, houve aumento significativo nos valores da NGAL, 

após 48 horas de reperfusão (Figura 13).  

A creatinina é muito utilizada na prática médica como biomarcador de 

LRA por ser um método muito simples, que, apesar de específico, não é 

sensível para o diagnóstico de disfunção renal aguda. Mesmo em situações de 

estresse renal agudo com expressiva redução da taxa de filtração glomerular (> 

60%), a creatinina plasmática eleva-se tardiamente, o que limita sua utilidade 

no diagnóstico precoce de LRA e na instituição de medidas terapêuticas 

(Mishra et al., 2005; Haase et al., 2009) 

Um estudo realizado por Obal et al. (2006b) sobre os efeitos protetores 

do desflurano contra a lesão renal de isquemia-reperfusão em ratos, utilizando 

diferentes marcadores de LRA - creatinina sérica, excreção fracionária de sódio 
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(FENa) e cistatina C - concluiu que  a diferença no grau de deterioração da 

função renal entre os grupos pesquisados somente foi possível observar pela 

utilização de marcadores mais sensíveis que a creatinina.  

A NGAL é uma proteína inicialmente encontrada nos neutrófilos. No 

entanto, muitas outras células epiteliais, como as células tubulares renais, 

podem produzir NGAL em resposta a várias agressões, podendo representar 

um marcador precoce de lesão renal isquêmica. Sua função fisiológica nos rins 

é desconhecida, contudo parece desempenhar papel fundamental na 

morfogênese renal (Schmidt-Ott et al., 2006; Soni et al., 2010).  

A função da NGAL nos rins é desconhecida, no entanto ela pode 

originar-se da proliferação das células tubulares, uma vez que desempenha 

papel importante na morfogênese, participando da conversão das células 

renais indiferenciadas para células epiteliais e tubulares após lesão, além de 

desempenhar papel fundamental na remodelação vascular (Schmidt-Ott et al., 

2006; Soni et al., 2010; Cruz et al., 2012).  

Estudos clínicos e experimentais têm sugerido que a medida da NGAL 

no sangue e na urina pode ser útil como marcador para diagnóstico precoce de 

LRA (Mishra et al., 2005; Haase et al., 2009; Cruz et al., 2012). 

Um dos primeiros estudos clínicos a avaliar a importância da NGAL 

como marcador para diagnóstico precoce de LRA foi realizado por Mishra et al. 

(2005). Estes autores avaliaram a função renal de 71 crianças submetidas à 

cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, por meio da creatinina e NGAL 

plasmáticas. Destas, 20 crianças apresentaram LRA no pós-operatório, mas o 

nível sanguíneo da creatinina somente possibilitou diagnóstico após 72 horas 

da cirurgia. De modo contrário, nível sérico da NGAL aumentou 20 vezes em 

duas horas após o procedimento cirúrgico. Os autores concluíram que a NGAL 

sanguínea é biomarcador sensível, precoce e altamente preditivo de LRA 

associada a procedimento com alto risco de lesão por isquemia-reperfusão. 

Haase et al. (2009), para esclarecer o valor do biomarcador NGAL  para 

o diagnóstico de LRA, realizaram revisão sistemática de dados coletados de 19 

estudos, envolvendo mais de 2.500 pacientes. Concluíram que a NGAL 
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plasmática oferece relevantes vantagens quando comparada com a creatinina 

plasmática para o diagnóstico e estratificação de LRA. 

Não era esperado que o grupo SHAM, grupo controle deste estudo com 

nefrectomia do rim direito, apresentasse alteração renal, demonstrada pelo 

aumento nos valores da NGAL. O biomarcador NGAL aumenta em resposta a 

várias agressões ao rim, incluindo lesão tubular, lesão de origem pré-renal e 

pós-renal, bem como azotemia. 

Recentemente, em estudo clínico realizado com pacientes submetidos à 

nefrectomia por via laparoscópica, os autores observaram aumento no valor da 

NGAL após 24 horas da cirurgia. Relataram que este aumento ocorreu pela 

hipertrofia ou proliferação das células tubulares do rim contralateral, um 

processo que se inicia logo após a nefrectomia e se completa em, 

aproximadamente, uma semana (Yap et al., 2012).  

Desta forma, a nefrectomia pode ter causado aumento da LRA no rim 

remanescente dos ratos do grupo SHAM, como demonstrado pelos valores 

observados da NGAL. 

Com relação aos efeitos morfológicos do PCF, o exame histológico dos 

fragmentos renais, pela microscopia óptica (Figura 14) e eletrônica (Plates 1-4), 

após 48 horas de reperfusão, mostrou diferenças importantes na histologia 

renal dos grupos SEVO e SHAM. 

No grupo SEVO, no qual se induziu isquemia pelo clampeamento da 

artéria renal, houve alterações histológicas significativas nos túbulos proximais, 

características de necrose tubular aguda (NTA) de natureza isquêmica 

(apoptose de células epiteliais, vacuolização, alterações morfológicas nas 

mitocôndrias) (Plates 3 e 4).  

O túbulo proximal é um componente do néfron especialmente vulnerável 

à isquemia devido à alta taxa metabólica e consumo de oxigênio necessário 

para realizar as funções de transporte e reabsorção (Shanley et al., 1986; 

Bonventre, 1998). No entanto, há marcante discrepância entre os néfrons do 

córtex e da medula renal com relação ao fluxo sanguíneo e consumo de 

oxigênio (alta taxa de extração de oxigênio na medula renal).  Os túbulos 



Discussão          61 
 

proximais analisados nesta pesquisa são pertencentes aos néfrons corticais, 

região que recebe a maior parte do fluxo sanguíneo renal (> 94%), enquanto 

que os túbulos dos néfrons justamedulares (20% a 30% dos néfrons renais) 

recebem menos de 6% da totalidade, sendo, provavelmente, ainda mais 

vulneráveis à lesão de isquemia (Brezis e Rosen, 1995; Kong et al., 2010). 

Lee et al. (2004), em estudo experimental realizado em ratos, não 

conseguiram demonstrar efeito nefroprotetor do PCF com sevoflurano contra a 

lesão de isquemia-reperfusão, tendo constatado elevado grau de lesão tubular 

renal. Estes autores administraram sevoflurano a 2,2% (aproximadamente uma 

CAM) durante uma hora antes da realização da isquemia do rim esquerdo. 

Entretanto, após 60 minutos de pré-tratamento com sevoflurano, esses autores 

realizaram a fase de “Washout” (eliminação do anestésico antes do estímulo 

isquêmico) e, novamente, anestesiaram os ratos com pentobarbital sódico para 

a realização da laparotomia mediana e clampeamento da artéria renal, por 45 

minutos. 

Igualmente, Obal et al. (2006a) não observaram efeito protetor do PCF 

realizado com o sevoflurano a 2,4% (aproximadamente uma CAM) contra a 

lesão de isquemia-reperfusão, em rins de ratos. Estes autores verificaram 

importantes alterações histológicas tubulares, principalmente no túbulo 

proximal justamedular – células e congestão na luz tubular, presença de 

mitoses em áreas danificadas do túbulo e necrose das células epiteliais 

tubulares. 

Diferentemente dos resultados apresentados pela presente pesquisa, 

Lee et al. (2004), utilizando outro protocolo de investigação de lesão induzida 

pela isquemia-reperfusão em ratos, verificaram ação nefroprotetora do 

sevoflurano a 2,2%, quando comparado com grupos anestesiados com 

cetamina e pentobarbital. A arquitetura renal apresentou aspecto próximo ao 

normal, nos grupos anestesiados com inalatórios. Neste protocolo, o 

anestésico inalatório foi mantido durante todo o experimento, isto é, durante os 

períodos de isquemia e de reperfusão e observaram marcante redução no grau 

de lesão histológica em relação às alterações ocorridas nos grupos submetidos 
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à anestesia venosa - dilatação tubular, congestão e hemorragia medular, 

edema e necrose tubular.  

Kong et al. (2010) realizaram, em modelo experimental, cirurgia de 

transplante de fígado em ratos, para verificar a capacidade nefroprotetora do 

sevoflurano contra a disfunção renal proveniente das intensas alterações 

hemodinâmicas no perioperatório. Os ratos foram anestesiados com 

sevoflurano a 2,5% (aproximadamente uma CAM) e observou-se significativa 

atenuação das alterações na morfologia renal ocorridas em consequência ao 

processo de isquemia-reperfusão produzido nessas cirurgias; o grupo controle 

foi anestesiado com hidrato de cloral. Também observou-se melhor 

preservação da função renal, que foi medida pelos menores níveis séricos de 

creatinina e NGAL, após duas horas de reperfusão. Os autores deduziram que 

a proteção decorrente do uso do sevoflurano foi devida à redução da excessiva 

resposta inflamatória – menor nível plasmático de citocinas pró-inflamatórias 

(TNF-α e IL-6). 

As diferenças entre as alterações morfológicas registradas na atual 

pesquisa e as observadas por Lee et al. (2004) e Kong et al. (2010) podem ser 

em parte explicadas pelo modelo experimental utilizado. 

Os autores anteriormente citados aplicaram o PCF em diferentes 

momentos do procedimento técnico, isto é, os anestésicos voláteis foram 

administrados durante os períodos de isquemia e de reperfusão. Além disso, 

Lee et al. (2004) permitiram que os animais respirassem, em ventilação 

espontânea, idêntica concentração de anestésico por um tempo adicional de 

180 minutos no período correspondente à reperfusão, enquanto que Kong et al. 

(2010) mantiveram o sevoflurano até 120 minutos no período pós-reperfusão. 

Na atual pesquisa, o sevoflurano não foi administrado durante o período de 

reperfusão. 

O tempo de 45 minutos de oclusão da artéria renal para a indução da 

isquemia foi o modelo utilizado nesta pesquisa e em muitos outros estudos 

experimentais, porque permite produzir lesão renal não letal em ratos 

(Yamashita et al., 2003; Lee et al., 2004; Obal et al., 2006a). Entretanto, alguns 
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autores utilizaram um protocolo diferente, realizaram isquemia de 30 minutos, 

um tempo que se aproxima daqueles observados em situação clínica, e de 40 

minutos. Observaram menores escores de lesão renal com o tempo de 30 

minutos (Obal et al., 2006b). 

Os resultados da presente pesquisa evidenciaram que o sevoflurano a 

2,5%, administrado durante 20 minutos antes do clampeamento da artéria renal 

esquerda por 45 minutos, não conferiu proteção aos rins de ratos contra a 

lesão de isquemia-reperfusão, como foi previamente demonstrado em estudos 

sobre o PCF no coração (Preckel et al., 1998; Obal et al., 2001; Müllenheim et 

al., 2003; Cromheecke et al., 2006). 

Os mecanismos de proteção cardíaca pelos anestésicos voláteis ainda 

são motivos de debate, mas podem não apresentar um paralelo com aqueles 

envolvidos na proteção renal. No coração, os efeitos cardioprotetores do PC 

envolvem a ativação dos canais de potássio ATP-dependentes (KATP), 

enquanto que, nos rins, os efeitos nefroprotetores dos anestésicos voláteis não 

envolvem a ativação dos referidos canais (Lee et al., 2004). 

Contudo, se os efeitos nefroprotetores dos anestésicos voláteis ocorrem 

por meio de diferentes mecanismos, se são dependentes do tempo de 

isquemia ou do período de administração - induzidos durante a isquemia, a 

reperfusão ou ambas, não se pôde esclarecer com o atual modelo de 

investigação.  

Nos ratos do grupo SHAM, não eram esperadas alterações morfológicas 

por não terem sido submetidos à lesão de isquemia-reperfusão, mas a 

avaliação dos cortes renais pela microscopia óptica revelou algumas alterações 

na histologia renal  presença de proteínas na luz tubular (40%) e degeneração 

tubular leve (50%), sem a presença de necrose tubular (Figuras 16,17 e 18). Já 

a análise ultraestrutural pela microscopia eletrônica mostrou preservação da 

organização ultraestrutural dos glomérulos e túbulos proximais da região 

cortical. 

A nefrectomia do rim direito pode ter causado estresse tubular no rim 

contralateral intacto decorrente do aumento na demanda metabólica 
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secundária à hiperfiltração glomerular. Além disso, a realização da nefrectomia 

unilateral não é um processo isolado, podendo causar disfunção de órgãos 

distantes pela indução de intensa resposta inflamatória, expondo o rim 

remanescente aos efeitos citotóxicos dos elevados níveis de citocinas pró-

inflamatórias (Yap et al., 2012). 

O fluxo sanguíneo renal é dependente da pressão de perfusão, sendo a 

hipoperfusão renal uma das principais causas de LRA, cuja mortalidade 

permanece elevada. Os rins necessitam de alto fluxo sanguíneo para 

assegurar ótima depuração dos metabólitos e fármacos, o que os torna 

extremamente sensíveis à lesão por isquemia-reperfusão (Lameire e 

Vanholder, 2002; Azevedo, 2005; Wever et al., 2012). 

Em estudo experimental realizado em ratos, autores investigaram os 

efeitos patológicos da hipoperfusão, pela redução de 30% da volemia, sobre a 

histologia renal. Observaram que a hipoperfusão renal (pressão arterial média 

de 60 mmHg) causou importantes alterações histológicas – dilatação e necrose 

tubular (Rusafa et al., 2006). Desta forma, otimizar a pressão de perfusão 

constitui uma estratégia importante para a manutenção da integridade renal. 

Os efeitos cardiovasculares dos anestésicos voláteis são de grande 

importância porque podem alterar a pressão arterial e o fluxo sanguíneo 

regional. Alteração no fluxo sanguíneo renal é importante fator determinante da 

função renal após isquemia (Conzen et al.,1992; Kong et al., 2010).  

Os anestésicos voláteis apresentam efeitos hemodinâmicos 

dependentes de sua concentração e o sevoflurano, comparado aos outros 

anestésicos voláteis, causa mínimos efeitos sobre o sistema cardiovascular 

(Stowe et al., 1991; Conzen et al., 1992; Obal et al., 2001). 

Conzen et al. (1992) investigaram, em ratos, os efeitos do sevoflurano 

sobre os parâmetros hemodinâmicos sistêmico e regional. Nesse estudo, os 

autores ajustaram a concentração inspirada de sevoflurano para obter valores 

de pressão arterial média (PAM) de 70 e 50 mmHg. Observaram que o fluxo 

sanguíneo renal manteve-se bem com PAM de 70 mmHg, mas a perfusão 

apresentou redução importante com PAM de 50 mmHg. Ainda, com valores de 
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PAM de 70 mmHg, verificaram que a resistência vascular renal foi 

significativamente diminuída e a fração do débito cardíaco para os rins 

aumentou. 

Na atual pesquisa, o fluxo sanguíneo renal não foi medido, mas os 

valores da pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) mantiveram-se 

acima de 100 e 70 mmHg, respectivamente, em ambos os grupos (Tabela 3). 

Tais valores correspondem a uma pressão arterial média (PAM) maior que 70 

mm Hg, durante todo o experimento.  

À luz das investigações dos autores citados, parece improvável que a 

concentração do sevoflurano a 2,5% (aproximadamente uma CAM), utilizado 

na atual pesquisa, tenha causado alterações na pressão de perfusão renal e no 

fluxo sanguíneo regional e, com isso, ter influenciado os resultados obtidos. 

Alguns autores advogaram o fato de que a temperatura corporal tem 

papel importante na lesão renal induzida pela isquemia-reperfusão (Zager e 

Altschuld, 1986; Delbridge et al., 2007). 

Delbridge et al. (2007), em estudo experimental realizado em ratos, 

observaram, por meio de biomarcadores e histologia renal, correlação direta 

entre as alterações funcionais e estruturais determinadas pela isquemia-

reperfusão (clampeamento da artéria renal esquerda) e a temperatura retal. No 

trabalho desses autores, nos ratos submetidos à hipertermia (temperatura 

média de 39,6°C) ocorreu sinergismo com a lesão isquêmica renal. Intensas 

alterações histológicas foram observadas: aumento do diâmetro tubular e 

necrose tubular, o que levou à necessidade de sacrificar os animais pela perda 

inaceitável de peso. Já a hipotermia conferiu nefroproteção em relação ao 

grupo mantido em normotermia (36,5°C a 37,2°C).  

No presente estudo, a temperatura retal média dos ratos apresentou 

valores entre 37,8°C e 37,7°C durante e após o clampeamento da artéria renal 

esquerda, respectivamente, no grupo SEVO e valores entre 37,6°C e 37,5°C 

nos mesmos referidos momentos, respectivamente, no grupo SHAM (Figura 

10). Tais valores foram inferiores àqueles registrados na pesquisa dos autores 

citados. 
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Nesse contexto, parece improvável que a temperatura retal possa ter 

sido a causa das alterações histológicas (microscopia óptica e eletrônica) e 

funcionais (creatinina e NGAL plasmáticas) observadas no grupo SEVO e 

SHAM.  

A alteração da função renal no grupo SEVO, observada por meio do 

aumento nos valores dos biomarcadores, levanta uma questão sobre o 

sevoflurano: este anestésico pode ter causado dano celular renal?  

A interação sevoflurano e nefrotoxicidade tem sido objeto de muitas 

pesquisas e debates (Bito e Ikeda, 1991; Brown Jr e Frink Jr, 1992; Morio et al., 

1992; Gonsowski et al. 1994). O potencial efeito nefrotóxico dos anestésicos 

inalatórios é atribuído à concentração plasmática de fluoretos inorgânicos, cuja 

elevação pode causar insuficiência renal poliúrica. O metoxiflurano, anestésico 

inalatório muito utilizado no passado, e o enflurano, quando utilizado por longos 

períodos, podem produzir níveis plasmáticos elevados de fluoretos inorgânicos 

e consequente alteração na capacidade dos rins de concentração da urina. 

Esta disfunção tem pouca repercussão em pacientes com função renal normal, 

mas pode, em pacientes com disfunção renal prévia, levar à deterioração 

adicional da função renal, como naqueles submetidos a procedimentos que 

cursam com isquemia renal (Frink et al., 1994; Conzen et al., 1995). 

O sevoflurano possui extensão de taxa metabólica oxidativa similar à do 

enflurano. Concentrações elevadas de fluoretos inorgânicos foram observadas 

com a administração do sevoflurano por algumas horas. No entanto, a 

toxicidade renal não é esperada durante anestesia clínica com sevoflurano, 

devido a sua menor solubilidade sanguínea e rápida eliminação pulmonar. 

Além disso, sua metabolização ocorre principalmente no fígado e, em menor 

extensão, nos rins, em contraste com a dos outros anestésicos inalatórios 

citados (Kobayashi et al., 1992; Kharasch et al., 1995). 

Kong et al. (2010) detectaram aumento na concentração de fluoretos 

inorgânicos, no plasma e na urina, duas e 24 horas após a reperfusão de ratos 

anestesiados com sevoflurano a 2,5%. Inferiram que estes fármacos com 

potencial nefrotóxico foram, em parte, responsáveis pelo aumento no nível de 



Discussão          67 
 

NGAL após 24 horas de reperfusão. Entretanto, no trabalho desses autores, 

em modelo de transplante de fígado em ratos, pode ter ocorrido aumento na 

produção intrarrenal de fluoretos inorgânicos. 

Na presente pesquisa, não foi utilizado absorvedor de CO2 (cal sodada) 

e a duração do PCF com sevoflurano a 2,5% não foi superior a 20 minutos, 

tempo não comparável aos longos períodos de administração de sevoflurano 

utilizados no modelo experimental mencionado anteriormente. 

Os resultados da atual pesquisa, que visou o PCF, diferentemente dos 

efeitos produzidos no coração, mostra que o sevoflurano não conferiu proteção 

aos rins de ratos contra a lesão de isquemia-reperfusão. Outras pesquisas, 

com diferentes modelos, devem ser realizadas antes de se alcançar uma 

posição definitiva com relação ao efeito do PCF produzido pelo sevoflurano e 

sua importância para a aplicação nas situações clínicas com alto risco de lesão 

renal decorrentes de isquemia-reperfusão. 
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6 CONCLUSÃO 

Com base nos resultados da análise dos biomarcadores e da 

microscopia eletrônica e óptica, pode-se concluir que o sevoflurano não 

demonstrou efeitos protetores em rins de ratos submetidos à isquemia e 

reperfusão.
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