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Resumo  
Introdução: Inibidores da hidroxi-metil glutaril co enzima-A redutase, estatinas, utilizados 
para tratamento da dislipidemia, apresentam conheci das propriedades antiinflamatórias e 
antioxidantes. Hipertensão arterial sistêmica (HAS)  pode evoluir com lesão de órgão-alvo, 
especialmente disfunção renal, importante fator de risco cardiovascular.  
Objetivos: Induzir HAS em ratos por inibição crônic a da síntese de óxido nítrico (NO); 
promover lesão renal nos animais hipertensos; avali ar o impacto do tratamento 
concomitante com rosuvastatina cálcica (ROS) sobre a relação albumina/creatinina urinária 
(RACU) e sobre a infiltração de macrófagos nos glom érulos renais. 
Metodologia: Alterações na função renal devidas à i nibição crônica da síntese de NO em 
ratos e concomitante tratamento com ROS foram estud adas após 28 dias de tratamento. 
Veículo (G1), L-nitro-arginina-metil-éster (L-NAME)  30mg/kg/dia (G2), ROS 20mg/kg/dia (G3), 
ROS 2mg/kg/dia (G4) foram administrados oralmente a  ratos Wistar machos (pesando 160-
180g). A pressão arterial sistólica foi mensurada s emanalmente por pletismografia. No 
momento da eutanásia, foi colhido sangue para análi se de colesterol total (CT) e creatinina 
(Cr) e coletada urina por punção de bexiga para aná lise da relação albumina/creatinina 
urinária (RACU). Cortes histológicos de rins, corad os por hematoxilina/eosina, foram 
analisados para identificar presença de macrófagos glomerulares (estudo imuno-
histoquímico). 
Resultados: Após quatro semanas de tratamento, o gr upo L-NAME desenvolveu HAS 
(140,3±3,1mmHg  x 98,4±2,2, p<0,001), elevou RACU (0,08±0,03 x 0,02±0,004, p<0,01) e 
apresentou maior infiltração de macrófagos nos rins  (1,1±0,04 macrófagos por glomérulo  x 
0,4±0,03, p<0,001). ROS reduziu a RACU em G3 (0,02± 0,005 x  0,08±0,03, p<0,05) e reduziu 
macrófagos glomerulares (G3:0,6±0,05 e G4:0,4±0,03 x 1,1±0,04, p<0,001). Valores 
semelhantes para CT e Cr.  
Conclusões: Nossos resultados demonstram que ROS ex erce efeitos benéficos sobre a 
função renal na HAS por deficiência crônica da sínt ese de NO. Efeitos pleiotrópicos de ROS 
foram independentes da pressão arterial e colestero l sérico. Estes efeitos podem ser 
mediados por suas propriedades antioxidantes. 


