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RESUMO 

 

Introdução: A doença renal crônica (DRC) é um problema de saúde global; nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, os dados de prevalência dessa enfermidade são incertos. 

Alguns dos fatores de riscos comuns da DRC são a hipertensão, desregulação do sistema renina- 

angiotensina, hipertrofia ventricular esquerda, calcificação vascular e disfunção endotelial, 

além de haver outros riscos como diabetes mellitus, dislipidemia, anemia e osteodistrofia renal. 

Esses riscos podem levar consequências a outros órgãos como o coração. Por isso, a doença 

cardiovascular (DCV) e insuficiência cardíaca (IC) estão intimamente relacionadas com a 

doença renal, uma vez que a disfunção de um órgão atinge o outro, levando à falência de ambos 

os órgãos. Objetivo: Analisar os efeitos da suplementação de castanha-do-Brasil (Bertholletia 

excels H.B.K) sobre o tecido cardíaco do modelo Nx 5/6. Metodologia: O projeto foi aprovado 

pela Comissão de Ética do Uso de Animais (CEUA) (n. 956/2017). Os animais foram divididos 

em dois grupos de 16 ratos (n=16/grupo): grupo Sham (n=16) e grupo nefrectomia Nx (n=16). 

Após cinco semanas do procedimento cirúrgico, estes dois grupos foram redivididos nos 

seguintes subgrupos, dos quais cada um composto por 8 ratos (n=8): Grupo Sham (Sham) que 

passou pelo estresse cirúrgico sem o procedimento de nefrectomia; Grupo Sham + castanha 5% 

(Sham5%) que passou pelo estresse cirúrgico sem o procedimento de nefrectomia, recebeu ração 

comercial com adição de 5% de castanha-do-Brasil ad libitum; Grupo Nefrectomia (Nx) que 

passou pelo processo de nefrectomia, recebeu ração comercial ad libitum; Grupo Nefrectomia 

+ castanha 5% (Nx5%) que passou pelo procedimento de nefrectomia, recebeu ração comercial 

com adição de 5% de castanha-do-Brasil  ad libitum. Após 8 semanas, ocorreu a eutanásia dos 

animais e foi coletado sangue e o coração para análises. Ao longo do experimento foram 

avaliados massa corporal, ingestão alimentar, ingestão hídrica, pressão arterial, concentração 

de creatinina, além das análises morfológicas das células cardíacas dos animais experimentais. 

Para análises dos dados foi utilizado o programa Graph Pad Prism 8.0, com teste em ANOVA 

one way e como pós-teste de Holm- Sidak ou Tukey. ANOVA two way, para comparar as 

variáveis ao longo do tempo com pós teste de Bonferroni. O nível de significância adotado foi 

de p<0,05. Resultados: O grupo Nx e Nx5% apresentaram um menor peso corporal e uma 

diminuição da ingestão alimentar quando       comparado com os outros grupos controle (Sham e 

Sham5%). Em relação a ingestão hídrica, os  grupos nefrectomizados que obtiveram uma menor 

quantidade de água ingerida quando comparado com Sham e Sham5%. A pressão arterial    

sistólica do grupo que recebeu a suplementação com castanha -do-Brasil  diminuiu 

significativamente no final do experimento. Após feita a  análise da urina, pode-se perceber  

alterações no volume e creatinina urinária  dos ratos Nx e Nx5%. A respeito dos dados 

morfológicos,quando analizada a massa ventricular esquerda foi possível  perceber que o grupo 



Nx tem a massa ventricular maior do que todos os outros grupos, Nx5% apresentou menor massa 

quando comparado apenas com Nx. Já em relação a morfometria dos cardiomiócitos, não houve 

resultado significativo como esperado. Conclusão: Tendo em consideração todos os aspéctos 

citados     no trabalho, conclui-se que a intervenção com Castanha-do-brasil trouxe benefícios ao 

modelo         experimental proporcionando diminuição da massa ventricular esquerda e melhoras 

significativas nos ratos que desenvolveram a doença renal crônica. 

 
Palavras-chave: doença renal crônica, castanha-do-brasil, nefrectomia, coração. 

 



 

ABSTRACT 

 

Introduction: Chronic kidney disease (CKD) is a global health problem; in developing 

countries, such as Brazil, the prevalence data for this disease is uncertain. Some of the 

common risk factors for CKD are hypertension, dysregulation of the renin-angiotensin 

system, left ventricular hypertrophy, vascular calcification and endothelial dysfunction, in 

addition to other risks such as diabetes mellitus, dyslipidemia, anemia and renal 

osteodystrophy. These risks can have consequences for other organs like the heart. 

Therefore, cardiovascular disease (CVD) and heart failure (HF) are closely related to 

kidney disease, since the dysfunction of one organ affects the other, leading to the failure 

of both organs. Objective: To analyze the effects of Brazil nut supplementation 

(Bertholletia excels H.B.K) on the cardiac tissue of the Nx 5/6 model. Methodology: The 

project was approved by the Ethics Committee on the Use of Animals (CEUA) (n. 

956/2017). The animals were divided into two groups of 16 rats (n = 16 / group): Sham 

group (n = 16) and Nx nephrectomy group (n = 16). After five weeks of the surgical 

procedure, these two groups were divided into the following subgroups, each of which 

consisted of 8 rats (n = 8): Sham Group (Sham) who underwent surgical stress without the 

nephrectomy procedure; Grupo Sham + chestnut 5% (Sham5%) that underwent surgical 

stress without the nephrectomy procedure, received commercial feed with the addition of 

5% Brazil nut ad libitum; Nephrectomy Group (Nx) that went through the nephrectomy 

process, received commercial feed ad libitum; Nephrectomy + chestnut group 5% (Nx5%) 

that underwent the nephrectomy procedure, received commercial feed with the addition of 

5% Brazil nut ad libitum. After 8 weeks, the animals were euthanized and blood and heart 

were collected for analysis. Throughout the experiment, body mass, food intake, water 

intake, blood pressure, creatinine concentration were evaluated, in addition to the 

morphological analysis of the cardiac cells of the experimental animals. For data analysis, 

the Graph Pad Prism 8.0 program was used, with one-way ANOVA testing and as Holm-

Sidak or Tukey post-test. Two-way ANOVA, to compare variables over time with 

Bonferroni's post-test. The level of significance was set at p <0.05. Results: The Nx and 

Nx5% group had a lower body weight and a decrease in food intake when compared with 

the other control groups (Sham and Sham5%). Regarding water intake, the nephrectomized 

groups that obtained a lower amount of water ingested when compared to Sham and 

Sham5%. The systolic blood pressure of the group that received Brazil nut supplementation 

decreased significantly at the end of the experiment. After the analysis of the urine, changes 



 

in the volume and urinary creatinine of the Nx and Nx5% rats can be seen. Regarding the 

morphological data, when analyzing the left ventricular mass it was possible to perceive 

that the group Nx has a greater ventricular mass than all the other groups, Nx5% had less 

mass when compared only with Nx. Regarding the morphometry of cardiomyocytes, there 

was no significant result as expected. Conclusion: Taking into account all aspects 

mentioned in the work, it is concluded that the intervention with Brazil nuts brought 

benefits to the experimental model providing a reduction in left ventricular mass and 

significant improvements in rats that developed chronic kidney disease. 

 

Keywords: chronic kidney disease, Brazil nut, nephrectomy, heart. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Doença Renal Crônica no Brasil e no mundo 

 

A Doença Renal Crônica (DRC) é caracterizada por um distúrbio morfológico dos rins, 

que ocasiona uma taxa de filtração glomerular (TFG) restrita ou proteinúria, de maneira que 

essas alterações durem mais de 3 meses (Girndt 2017). De acordo com o Kidney Disease 

Improving Global Outcomes (KDIGO) os estágios definidos da DRC são caracterizados com 

base na TFG e albuminúria, pois são marcadores bem estabelecidos da função excretora renal 

e injúria glomerular (disfunção na barreira de filtração renal) (Stevens, Levin et al. 2013). A 

DRC é um problema global de saúde pública e nos países desenvolvidos sua prevalência está 

entre 10 e 13 % na população adulta. Já nos países em desenvolvimento, como o Brasil, os 

dados de prevalência dessa enfermidade são incertos (Bello, Levin et al. 2017).  

 Pesquisas realizadas pelo IBGE apontam que cerca de 1,5 % da população brasileira 

tem doença renal autorreferida. A doença autorreferida é aquela em que os dados são coletados 

por meio de perguntas a própria população, perguntas simples como “você tem doença renal 

crônica?”, ou “algum profissional da saúde já te diagnosticou com doença renal?”. Então, a 

partir das respostas como “sim ou não”, os dados são contabilizados e assim se obtém a 

quantidade de indivíduos com a DRC autorreferida, o que pode ser um método falho e 

dependente da interpretação de cada indivíduo (Marinho, Penha et al. 2017). Existem também 

outros estudos que utilizam a hipercreatinina como critério para detectar indivíduos com a DRC. 

Porém, os dados para esse estudo são provenientes de amostras por conveniência, dos quais são 

coletados por registros laboratoriais, campanhas de sensibilização ou provenientes de 

instituições (Marinho, Penha et al. 2017). Por isso, os dados dessa pesquisa que utilizam 

amostras por conveniência podem não representar a população em geral, uma vez que não são 

coletas aleatórias e probabilísticas, podendo assim ser direcionadas.  

Por outro lado, o Estudo Longitudinal Brasileiro de Saúde do Adulto (ELSA, 2008-

2010), também utiliza a quantificação da albuminúria e creatinina urinária o coorte do estudo 

consegue abranger uma maior diversidade na população. O estudo ELSA indica a prevalência 

da DRC por diferentes sexos, idade, nível sócio econômico e cor da pele (com um fator de 

correção para negros porque a concentração de creatinina sérica é afetada por massa muscular, 

que geralmente é maior em Afro-americanos) (Barreto, Ladeira et al. 2016). A prevalência no 

estudo ELSA aponta que cerca de 3 %, o que representa 3 a 6 milhões de adultos tem a DRC 

no Brasil, e apenas 100 mil brasileiros têm acesso ao tratamento. No entanto, o mesmo estudo 
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não inclui a faixa etária mais velha (≥75 anos), que tem a maior prevalência de DRC (Barreto, 

Ladeira et al. 2016). Portanto é possível concluir que não há estimativa precisa do número de 

brasileiros com insuficiência renal crônica, estudos que tiveram melhor representatividade 

falharam na aferição da doença, e aqueles que aferiram adequadamente partiram de populações 

pré-selecionadas (Marinho, Penha et al. 2017). 

Para a confirmação da DRC é necessário ter a dosagem da creatinina sérica igual ou 

superior a 30 mg/g, ou uma taxa de filtração glomerular (TFG) inferior a 60 mL/min por pelo 

menos três meses. Além de que é preciso abordar com cautela questões referentes a seleção da 

amostra, o que deve se incluir diversos fatores como: pacientes de diferentes faixas etárias 

(informando a prevalência em cada faixa, já que a prevalência de nefropatias é aumentada com 

a idade), diversidade socioeconômica e cultural (também podem influenciar nos resultados), 

cor da pele, escolaridade (uma vez que a baixa escolaridade dificulta o acesso ao tratamento 

dialítico) e doenças de risco (Marinho, Penha et al. 2017). A insuficiência renal e DRC pode 

estar associada a diversos fatores, e para se obter um estudo correto e confiável da prevalência 

da doença na população brasileira, é preciso que essas diferentes condições sejam levadas em 

consideração. 

Os fatores de risco comuns da DRC são a hipertensão, desregulação do sistema renina-

angiotensina, hipertrofia ventricular esquerda, calcificação vascular e disfunção endotelial, 

além de haver outros riscos como diabetes mellitus, dislipidemia, anemia e osteodistrofia renal. 

Esses são alguns dos fatores de risco que são responsáveis por induzir processos inflamatórios 

e acelerar a progressão da DRC (Ruiz, Pergola et al. 2013).  Tais condições de risco para a DRC 

levam diretamente a demais consequências em outros órgãos, como o coração. A doença 

cardiovascular (DCV) e a doença renal estão intimamente relacionadas e a doença de um órgão 

causa disfunção no outro, levando à falência de ambos os órgãos (Poole-Wilson and Langer 

1975). Por ter muitas complexidades a DRC pode atingir demais órgãos e os dados da Pesquisa 

Nacional de Saúde e Nutrição para adultos (NHANES,1999-2004) indicaram que pacientes 

com DRC têm maior probabilidade de morrer de DCV do que atingir doença renal em estágio 

final. 

Porém, é possível retardar o avanço da doença e amenizar sequelas da DRC, tomando medidas 

importantes que incluem o controle estrito da pressão arterial, redução da proteinúria e 

prevenção de danos renais adicionais, embora sejam bem conhecidas, as opções terapêuticas 

são limitadas (Girndt 2017).  
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1.2. A Doença Renal Crônica e o Coração 

 

A insuficiência cardíaca (IC) está diretamente ligada a alta morbidade e mortalidade no 

mundo todo. Essa doença costuma coexistir com consequências em outros órgãos incluindo o 

rim e por isso ela representa uma grande preocupação para os pacientes afetados. As doenças 

cardíacas e renais compartilham uma série de vias bidirecionais tanto nas condições agudas 

quanto nas condições crônicas. Essas vias bidirecionais envolvem recrutamento e ativação de 

células inflamatórias, respostas mediadas por estresse, mecanismos neuro-hormonais, 

metabólicos e nutricionais como mudanças no distúrbio mineral ósseo, estado acidobásico e 

anemia (Schefold, Filippatos et al. 2016). 

 

 

Figura 1- As principais interações cardiorrenais. Os dois órgãos, tanto o coração quanto o rim estão 

intimamente interligados em uma via bidirecional, da qual caso um destes órgãos se encontra em disfunção afeta 

diretamente na funcionalidade do outro por meio de diferentes mecanismos. Abreviações: RASS - Sistema Renina 

Angiotensina Aldosterona. Adaptado de (Schefold, Filippatos et al. 2016). 

 

Na doença renal ocorre uma lesão glomerular persistente, fazendo com que a TFG fique 

restrita e aconteça a proteinúria. Essa perda de proteína de origem glomerular estimula o sistema 

renina-angiotensina-aldosterona (RAAS), aumentando também a produção de angiotensina 
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(Ang) II que promove a liberação de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias (Vianna, Soares 

et al. 2011). Uma das principais consequências dessa insuficiência renal provocada pela perda 

da capacidade do órgão em excretar sódio resulta em uma sobrecarga salina, e 

consequentemente um aumento no volume sanguíneo e hipertensão arterial (HA). Entretanto, 

outros mecanismos também estão envolvidos no aumento da HA, tais como maior produção de 

vasoconstritores, como Ang II, estimulação do sistema simpático e alterações na função 

endotelial com síntese prejudicada do óxido nítrico (Kaesler, Babler et al. 2020). Estressores 

oxidativos, como espécies reativas de oxigênio (EROS) promovem vasoconstrição, aumentam 

a liberação de renina, além de citocinas inflamatórias TNF e IFNγ, prejudicando ainda mais a 

função endotelial, aumentando o risco de calcificação vascular e rigidez arterial que contribuem 

também para a ocorrência da hipertensão (Hamrahian and Falkner 2017).  

Em consequência do aumento da pressão arterial causada pela DRC, ocorre um aumento 

do enchimento e da pressão no ventrículo esquerdo (VE). Essa sobrecarga leva a uma 

hipertrofia do ventrículo esquerdo (HVE) e fibrose intersticial miocárdica, que é uma resposta 

fisiológica a sobrecarga de pressão e volume, além dos outros fatores que são alterações neuro-

humorais, inflamação, anemia e distúrbios minerais que levam ao desenvolvimento da 

disfunção diastólica do ventrículo esquerdo (DDVE) (Ogawa and Nitta 2018).  Estudos 

demonstram que a prevalência e a gravidade da HVE aumentam junto com a progressão da 

DRC (Levin, Singer et al. 1996).  

As mudanças estruturais que ocorrem no coração na cardiomiopatia urêmica incluem 

hipertrofia cardíaca, fibrose miocárdica e espessamento das artérias intramurais e arteríolas. 

Essas alterações podem promover HVE, que se caracteriza por alterações estruturais no 

miocárdio, como acúmulo de colágeno, fibrose e calcificação, que levam a disfunção sistólica 

e diastólica. A super ativação do RAAS também pode desempenhar um papel importante na 

fibrose cardíaca, pois a Ang II promove o crescimento de fibroblastos e de cardiomiócitos que 

contribuem para disfunção cardíaca (Kaesler, Babler et al. 2020). 

A inflamação e disfunção endotelial são prováveis fatores relacionados com a  HVE e 

com a fibrose miocárdica na DRC, pois pesquisas demostraram que os níveis séricos de 

biomarcadores inflamatórios em pacientes com DRC e HVE foram significativamente maiores 

do que naqueles sem HVE (Levin, Singer et al. 1996). Estudos também já relacionaram a DRC, 

HVE e a anemia. De acordo com (McCullough, Chan et al. 2016) na DRC ocorre uma 

diminuição de eritropoietina (EPO) que diminui a oxigenação sanguínea e assim são ativados 

mecanismos hemodinâmicos que ocasionam no aumento da frequência cardíaca. Em 

consequência do aumento da frequência do coração, ocorre também o aumento da pré-carga, e 
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como resultado do atrito do volume de sangue que chega ao coração acontece a hipertrofia 

cardíaca em pacientes com DRC.  

A hipertrofia miocárdica em pacientes com DRC, também pode ser associada a uma 

baixa produção de vitamina D. A vitamina D é capaz de inibir a ativação do fator de crescimento 

de fibroblastos 23 (FGF23), este fator de crescimento é responsável por ativar o receptor FGF 

4 que leva a hipertrofia cardíaca, entretanto se FGF23 for inibida pela vitamina D é possível 

então diminuir o crescimento dos cardiomiócitos. Porém, em pacientes com DRC a 

concentração de Vitamina D é baixa o que gera um aumento da concentração sérica de FGF23 

e FGF21, que consequentemente ativa o receptor FGF 4 causando uma maior síntese de 

fibroblastos, que ocasiona aumento da produção de tecido conjuntivo no coração e a HVE 

(Ogawa and Nitta 2018). 

 

Figura 2- Fatores relacionados de HVE com fibrose miocárdica na DRC. A doença renal afeta diretamente o 

coração podendo gerar em fibrose miocárdica, inúmeros fatores apontados na imagem fazem parte para a formação 

dessa disfunção nas células cardíacas. Abreviaturas: RAAS - sistema-renina-angiotensina-aldosterona; FGF23 - 

fator de crescimento de fibroblasto 23; FGF21 - fator de crescimento de fibroblastos 21; PA - pressão arterial; 

Angio II- Angiotensina II. Adaptado de (Ogawa and Nitta 2018). 

 

As principais causas da HVE são o aumento da pré-carga a partir de volemia e o aumento 

da pós-carga por haver uma resistência periférica maior. Em relação ao coração, existem dois 

tipos de hipertrofias: a concêntrica e excêntrica. Essas hipertrofias se distinguem na maneira de 
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crescimento dos miócitos, lembrando que a célula cardíaca em si não se multiplica, ocorrendo 

apenas uma adição de sarcômeros em diferentes posições (MILL & VASSALO, 2001). Como 

ilustrado na figura 3, o aumento da pré-carga causada pela hipervolemia, induz uma adição em 

série de sarcômeros, levando um aumento das miofibras e uma hipertrofia excêntrica do 

ventrículo. Por outro lado, com o aumento da pós-carga pelo aumento da resistência perifêrica, 

causa uma adição paralela de sarcômeros o que implica em uma hipertrofia concêntrica. 

Portanto, no coração de um indivíduo com DRC, pode-se encontrar uma mistura de hipertrofia 

concêntrica e excêntrica, além de fibrose intersticial e necrose das células que em conjunto 

ocasionam falha na sístole e IC (Amann, Rychlík et al. 1998). 

 

Figura 3- Hipertrofia ventricular esquerda (HVE) concêntrica e excêntrica. Pacientes com DRC e IC podem 

apresentar dois tipos de hipertrofia, a concêntrica e excêntrica. Uma vez que tais hipertrofias possam ser geradas 

pela IC causada pela DRC, estas têm características específicas diferentes, a principal se dá pela posição dos 

sarcômeros nas células miocárdicas. Adaptado de (Amann, Rychlík et al. 1998). 

 

 
 
Figura 4- Hipertrofia concêntrica e excêntrica. Os dois tipos de hipertrofia ventricular esquerda (HVE), 

pacienres com a DRC apresentam tanto a concêntrica quanto a excêntrica. Adaptado de (Amann, Rychlík et al. 

1998). 



18 

 
 

1.3. Modelo Cirúrgico de Doença Renal Crônica  

 

Para um melhor entendimento da DRC, foram desenvolvidos modelos experimentais 

que contribuem para o entendimento dos mecanismos subjacentes à doença. O modelo de ratos 

nefrectomizados 5/6 (Nx 5/6) tem sido o principal nos estudos da doença renal, no qual é 

realizada a redução de 5/6 da massa renal para avaliar a progressão da DRC e fibrose renal 

(Hamzaoui, Djerada et al. 2020). No modelo Nx 5/6 é necessária uma redução de massa renal 

maior que 85% para simular a diminuição do número de néfrons que ocorre na DRC, o que o 

torna um excelente modelo para estudar os mecanismos envolvidos nas adaptações 

compensatórias como a hipertensão provocada pela perda da função renal (ARIAS,2012).  

A redução de 5/6 da massa renal pode ser realizada de duas maneiras, com uma 

nefrectomia unilateral e polectomia do rim remanescente o que resulta em 5/6 de redução da 

massa renal ou com uma nefrectomia unilateral e uma ligadura completa de dois ramos da 

artéria renal contralateral que resulta em um infarto, reduzindo também a massa renal total para 

5/6 (Nogueira, Pires et al. 2017). 

No modelo Nx 5/6, os néfrons remanescentes após a cirurgia, aumentam sua taxa de 

filtração para tentar preservar a função excretora. A disfunção renal só ocorre quando os néfrons 

remanescentes são incapazes de realizar essa função excretora e com o tempo esses animais 

desenvolvem uma síndrome de hipertensão glomerular sistêmica, proteinúria e expansão da 

matriz com fibrose nos néfrons originalmente saudáveis. As alterações enzimáticas do rim 

remanescente reforçam ainda mais um desequilíbrio na geração de degradação da matriz pode 

contribuir para o desenvolvimento de dano e fibrose renal após 5/6 da massa do órgão alterada. 

Estudos também mostraram que a cepa e o gênero desses ratos influenciam na progressão da 

doença renal no modelo experimental de nefrectomia 5/6: os ratos machos são mais resistentes 

a alteração da massa renal do que nas fêmeas, além de uma maior resistência dos ratos Sprague-

Daley comparados com os ratos Wistar (Nogueira, Pires et al. 2017). 

O modelo de nefrectomia 5/6 pode apresentar algumas limitações. Uma vez que o 

método requer uma micromanipulação, fazendo com que seja muito difícil a realização da 

operação nos ratos. Além de que após a cirurgia os ratos perdem de maneira abrupta a massa 

renal, o que ocorre raramente nas doenças humanas que é observada uma perda mais gradual 

de néfrons (Tan, Zhong et al. 2019). Porém, apesar dessas limitações é o método mais utilizado 

para induzir a disfunção renal e por isso foi o método que utilizamos nessa pesquisa. 
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Figura 5- Modelo Cirúrgico. Doença renal crônica (DRC) induzida com a ligadura do pedículo renal do rim 

direito e secção do polo cranial e caudal do rim esquerdo, resultando em uma nefrectomia com redução de 5/6 da 

massa renal (Nx5/6). 

1.4. Castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa H.B.K.) 

 

A Castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa, família Lecythidaceae) é facilmente 

encontrada na Amazônia e é a mais rica fonte alimentar de selênio. O selênio é considerado um 

oligoelemento essencial com funções biológicas de extrema importância para a saúde humana, 

pois ele faz parte da co-tradução dos aminoácidos no processo de síntese de proteína. Além de 

proteger os lipídeos das membranas e outros componentes extracelulares das células do 

processo de estresse oxidativo. Estudos já demonstraram que pacientes com problemas nos rins 

apresentam uma deficiência de selênio e com a suplementação e níveis elevados desse 

oligoelemento há uma redução do estresse oxidativo e processo de inflamação em pacientes 

com DRC (Stockler-Pinto, Malm et al. 2015). 

Além disso, o estresse oxidativo está ligado à disfunção endotelial em indivíduos com 

insuficiência cardíaca, uma vez que pessoas com disfunção endotelial tem predisposição a 

problemas cardiovasculares. Com isso, estudos implementaram uma refeição enriquecida com 

castanha-do-Brasil, em pacientes que resultou em uma melhora do fluxo arterial braquial e 

melhora na função capilar nutritiva e consequentemente melhorando a disfunção endotelial 

diminuindo assim as chances de problemas cardiovasculares. O que demonstra a importância 

do uso da castanha como papel de terapia adjuvante para pacientes com esses tipos de 

problemas (Huguenin, Moreira et al. 2015). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Analisar os efeitos da suplementação de castanha-do-Brasil (Bertholletia excels H.B.K)  

sobre o tecido cardíaco do modelo experimental Nx 5/6. 

 

2.2. Objetivos específicos  

 

 

• Induzir a DRC nos ratos Wistar por meio da cirurgia Nx 5/6; 

• Acompanhar a evolução da massa corporal, pressão arterial, ingestão alimentar e 

hídrica dos animais em estudo; 

• Realizar análise urinária de creatinina durante o período experimental; 

• Analisar a morfologia do coração dos grupos experimentais. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Animais  

 

Todos os cuidados e procedimentos experimentais que foram realizados seguiram 

as exigências previstas no projeto de lei nº 11.794/2008, de acordo com os Princípios 

Éticos na Experimentação Animal da Sociedade Brasileira de Ciências de Animais de 

Laboratório (SBCAL) sendo aprovado pela Comissão de Ética do Uso de Animais (CEUA)  

(nº956, 2017) (Anexo I). Trinta e dois ratos machos da espécie Rattus novergicus, 

variedade albinus e linhagem Wistar, foram utilizados no estudo. Os animais vieram das 

colônias do Núcleo de Animais de Laboratório (NAL) e posteriormente foram levados 

para o Laboratório de Nutrição Experimental da Faculdade de Nutrição (LabNE) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), onde foram mantidos em condições controladas 

de temperatura (22 ± 1ºC), umidade (60 ± 10%) e mantidos em ambiente com ciclo claro-

escuro artificial (12:12 h), recebendo ração de acordo com as recomendações da AIN-93M, 

que é a dieta padrão utilizada em roedores, e água ad libitum. 

Os animais foram divididos em dois grupos de 16 ratos (n=16/grupo): grupo Sham 

(n=16) (grupo que passa somente pelo processo do estresse cirúrgico com manipulação dos 

pedículos renais) e grupo nefrectomia Nx (n=16). Após cinco semanas do procedimento 

cirúrgico, estes dois grupos foram redivididos nos seguintes subgrupos, dos quais cada um 

composto por 8 ratos (n=8): 

I) Grupo Sham (Sham): passou pelo estresse cirúrgico sem o procedimento de 

nefrectomia, e recebeu água e ração padrão ad libitum; 

II) Grupo Sham + castanha 5% (Sham5%): passou pelo estresse cirúrgico sem o 

procedimento de nefrectomia, recebeu água e ração padrão com adição de 5% de castanha-do-

Brasil ad libitum; 

III) Grupo Nefrectomia (Nx): passou pelo processo de nefrectomia, recebeu água e 

ração padrão ad libitum; 

IV) Grupo Nefrectomia + castanha 5% (Nx5%): passou pelo procedimento de 

nefrectomia, recebeu água e ração padrão com adição de 5% de castanha-do-Brasil ad libitum. 
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 Figura 6- Representação esquemática dos grupos experimentais. Na semana 0 ocorreu a intervenção cirúrgica 

dos ratos experimentais, entre 0-5 foi o tempo para o desenvolvimento da doença renal crônica (DRC) e entre 5-

13 foi feita a intervenção nutricional durante 8 semanas com a suplementação de ração enriquecida com a castanha-

do-Brasil (Bertholletia excelsa, H.B.K.) 

 

3.2. Dieta 

 

Os animais receberam ração comercial até chegarem ao peso indicado para a realização 

da nefrectomia de 280-320g. Após realizada a cirurgia os animais seguiram as recomendações 

da AIN-93M, além da oferta de água ad libitum. Para 1kg de ração AIN-93M, foi acrescentado 

uma proporção de 50g de castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa, H.B.K.) sendo assim 

ofertado durante oito semanas para os animais. 

                           Tabela 1 – Informação nutricional de uma castanha do Brasil  

Nutrientes Gramas  

Carboidrato 0,45 

Proteína  0,75 

Lipídeo 3,53 

Selênio  290,5 µg 

Total 36,7 Kcal 

                   Fonte : (Stockler-Pinto, Mafra et al. 2010) 
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   Tabela 2-Composição das dietas experimentais de acordo com recomendações da AIN-93M 

Composição 
Controle AIN-93M kg/g 

de dieta 

Controle AIN-93M +   5% 

Castanha-do-Brasil kg/g de 

dieta 

Amido 611,9 603,4 

Caseína 117,60 112,60 

Açúcar 100,0 100,0 

Óleo de soja  70,0 35,0 

Celulose 50,0 48,5 

Mix de mineral 35,0 35,0 

Mix de vitamina  10,0 10,0 

Cisteína 3,0 3,0 

Bitartarato de colina 2,5 2,5 

BHT 0,008 0,008 

Castanha-do-Brasil 

Proteína (%) 

Carboidratos (%) 

Lipídeos (%) 

Energia (kcal/100g) 

__ 

14,8 

75,8 

9,4 

384 

50,0 

14,8 

75,8 

9,4 

384 

Caseína, mix de minerais e vitaminas, celulose, bitartarato de colina, cisteína,BHT: Rhoster ®  

amido:PragSoluções ®; açúcar: União LTDA; óleo de soja: Liza; castanha-do-Brasil: EcoNut 

 

3.3. Cirurgia  

 

A DRC foi induzida nos animais por nefrectomia, um procedimento cirúrgico onde o rim 

direito é desencapsulado e sofre uma retirada total (nefrectomia) através de ligadura do 

pedículo renal. O rim esquerdo também passa pela cirurgia, foi desencapsulado e realizado 

a secção transversal do polo cranial e caudal com retirada de 2/3 do parênquima renal. Após 

a retirada do parênquima, aplicou-se uma esponja de fibrina para oclusão e hemostasia do 

segmento restante, tal seguimento então foi devolvido à cavidade abdominal e 

omentalizado. No pré-operatório os animais receberam anestesia com ketamina, xilazina e 

analgesia com tramadol via intraperitoneal (50mg/kg; 10mg/kg; 15mg/kg respectivamente) 
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e no pós-operatório imediato, foi administrado antibioticoterapia e analgesia por via 

subcutânea em uma dose única de enrofloxacina e dipirona (5mg/kg e 5mg/kg 

respectivamente). Após a cirurgia, os animais foram acomodados em caixas para melhor 

observação do seu estado geral. Em decorrência da cicurgia ocorreu a morte de um animal 

do grupo Nx (n=7). 

 

3.4. Avaliação da massa corporal, ingestão alimentar e hídrica 

 

 Para obter o acompanhamento da massa corporal, os ratos, durante todo o experimento, 

foram pesados semanalmente em balança de precisão (Filizola®, modelo MF-3 e precisão de 

0,01g). A ingestão alimentar e energética foi controlada diariamente em balança de precisão e 

a ingestão hídrica, mensurada duas vezes por semana. 

 

3.5. Registro de pressão arterial sistólica (PAS) 

 

O procedimento foi realizado através do método não invasivo da pletismografia caudal 

(Pletismógrafo de cauda V1.10 - Insight®), procedimento do qual os animais são mantidos 

conscientes. É possível determinar a PAS em mmHG (milímetro de mercúrio), sendo calculada 

pela média de três medidas consecutivas. 

Primeiramente, os animais foram submetidos por duas semanas as condições de teste de 

aferição da PAS, a fim de minimizar vieses de estresse durante os experimentos. Após as duas 

semanas de condições de teste, a aferição da PAS foi devidamente realizada quinzenalmente, 

iniciando-se cinco semanas após o procedimento cirúrgico.  

 

3.6. Coleta da urina  

 

Para realizar a coleta, foi preciso que os ratos passassem por um processo de 

ambientação por 48 horas para amenizar o viés de estresse. Após o processo de 

aclimatização, a urina foi coletada após 24 horas, sempre respeitando o ciclo claro e escuro 

dos animais. Com a urina coletada, a amostra então foi centrifugada (3500rpmpor 5min) 

para a remoção de qualquer resíduo sólido, logo após foi armazenada a 7°C para análise. 

Foi medido o volume da urina de 24 horas, como também realizado análise da creatinina 
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através de kits comerciais (BioClin BS120, Quibasa – Química Básica, Ltda/Belo 

Horizonte, MG). Estas amostras da urina foram coletadas na quarta semana após a cirurgia 

e na última semana antes da eutanásia. 

 

3.7. Análise da Urina 

 

A concentração de creatinina na urina dos animais foi dosada por um espectofotômetro 

automático usando um kit comercial (Bioclin System II, Quibasa, Belo Horizonte, MG, Brasil).  

 

3.8. Eutanásia e coleta de tecidos 

 

Após a intervenção nutricional com a ração enriquecida com castanha-do-Brasil, os 

animais foram mantidos em um jejum de seis horas e então foram profundamente anestesiados 

com Ketamina (40mg/kg – Laboratório Virbac S.A. São Paulo, Brasil) e Xilazina (8mg/kg - 

Laboratório Virbac S.A. São Paulo, Brasil) por via intraperitoneal. Somente após a anestesia, o 

tórax do animal foi aberto expondo o coração e amostras de sangue foram obtidas por punção 

cardíaca realizada no átrio direito. O coração foi cuidadosamente dissecado, pesado e foi 

mantido em uma solução de fixação (composta por formaldeído 4% peso/volume, 0,1M tampão 

fosfato, pH 7,2) por 48 horas e após esse procedimento o tecido foi preparado para análise na 

microscopia de luz. 

 

3.9. Análise Morfológica do Coração 

 

Após a fixação, foi realizado o processamento histológico de rotina do coração, com 

coloração em HE da lâmina histológica. A partir das imagens das lâminas histológicas feitas 

após o processamento, foi possível estimar a área do cardiomiócito determinada através da 

ferramenta Image Pro Plus (versão 7.01, Media Cybernetics, Silver Spring, MD, EUA). 
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3.10. Análise Estatística  

 

Os dados foram apresentados em percentual com média e desvio padrão (DP). Para 

comparação entre grupos foi utilizado ANOVA one way e como pós-teste de Holm-Sidak. O 

nível de significância adotado foi de P<0,05, realizado pelo programa GraphPad Prisma (versão 

8.0 para Windows, GraphPad Software, CA EUA), também utilizado para confecção dos 

gráficos. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Evolução da Massa corporal 

 

No início do experimento não houve diferença significativa entre os grupos. Logo na 

primeira semana após a cirurgia foi possível perceber uma queda de 6,41% na massa corporal 

do grupo Nx comparado ao grupo Sham ( P=0,0015). Apenas após duas semanas do início da 

intervenção nutricional (7° semana), o grupo Nx5% apresentou um aumento de 8,25 % da massa 

corporal comparado ao grupo Nx (P <0.0001) como demonstrado na figura 8. Durante as 

semanas experimentais após a intervenção nutricional não ocorreu alterações significativas na 

massa corporal dos ratos do grupo Sham e Sham 5%. Como foi possível observar no final de 

doze semanas experimentais o Nx5% aumentou 10,31% (P <0.0001) sua massa corporal 

quando comparado com o grupo Nx, mas não houve alteração relevante quando comparado ao 

grupo Sham nesta mesma semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

Figura 7- Evolução da Massa Corporal de acordo com as semanas experimentais. O gráfico acima representa 

a massa corporal dos grupos (Sham, Sham 5%, Nx e Nx5%) de acordo com as semanas experimentais, da qual a 

partir da quinta semana houve o início da intervenção nutricional com a suplementação com castanha-do-Brasil 

(Bertholletia excelsa, H.B.K.). One-way ANOVA e pós-teste de Holm-Sidak (p<0,05). 
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4.2. Ingestão Alimentar e Hídrica 

 

De acordo com o Teste de comparações múltiplas de Holm-Sidak houve diferença 

significativa da ingestão alimentar dos animais experimentais do grupo Sham com um aumento 

de 8,19% quando comparado ao grupo Nx5% (P=0,0153), em relação ao Sham 5% houve um 

acréssimo de 9,04% (P= 0,0089) em comparação com o grupo Nx, e em relação ao Sham5% 

ocorreu um aumento de 10,90% (P=0,0011) comparado ao Nx5% da ingestão alimentar com a 

ração enriquecida pela Castanha-do-Brasil. Porém não houve alterações relevantes quando 

comparados entre os dois subgrupos Sham (Sham vs. Sham 5%) e Nx (Nx vs. Nx5%), como 

também sem diferença significativa quando comparado o grupo Sham com o Nx. Estes dados 

podem ser observados na figura 7. 

Já em relação a ingestão hídrica foi possível observar que não houve diferença 

significativa apenas entre o grupo Sham e Sham5%. O grupo Nx quando comparado com o 

grupo Sham apresentou um aumento de 62,81% (P<0,0001) da ingestão de água, e o grupo  Nx 

com Sham5%, um aumento de  51,95% (P<0,0001). O grupo Nx5% quando comparado com o 

Sham apresentou um aumento do consumo hídrico de 33,98% (P<0,0001),  e um aumento de 

25,05% (P<0.0001) quando comparado com o grupo Sham 5%. Entre os subgrupos dos ratos 

nefrectomizados, o Nx aumentou em 21,51% (P<0,0001) o consumo de água quando 

comparado com o grupo Nx5%. 

 

Figura 8- Ingestão média de ração desde o início da intervenção com castanha-do-Brasil. P<0,05. [a] ≠ Sham; 

[b] ≠ Sham5%. *p<0,05. Grupos Sham (n=8), Sham 5% (n= 8), Nx (n= 7), Nx 5% (n=8). Teste One-way ANOVA 

e pós-teste de Holm-Sidak (p<0,05). 
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Figura 9- Ingestão hídrica média dos grupos experimentais. P<0,05. [a] ≠ Sham; [b] ≠ Sham5% [c] ≠ Nx. 

*p<0,05. Grupos Sham (n=8), Sham 5% (n= 8), Nx (n= 7), Nx 5% (n=8). Teste One-way ANOVA e pós-teste de 

Holm-Sidak (p<0,05). 

 

4.3. Pressão Arterial Sistólica (PAS) 

 

As medições da PAS foram feitas quinzenalmente, tendo início após 5 semanas da 

intervenção cirúrgica. Na quinta e na sétima semana não houve alterações estatísticas 

consideráveis na PAS dos grupos experimentais. Porém, na nona semana ocorreu um 

aumento da PAS do grupo Nx comparado com o grupo Sham (+19,52%, P<0,05) e os 

demais grupos se mantiveram sem alterações significativas. Esta diferença entre Nx e Sham 

aumentou consideravelmente durante todo o experimento, na décima primeira semana com 

um acréscimo de 22,69% (P<0,05) e na décima terceira semana aumentou 36,12% 

(P<0,05). Em relação aos outros grupos experimentais, foi possível observar alterações 

entre os grupos Sham5% e Nx apenas a partir da décima primeira semana, que houve um 

aumento de 23,17% (P<0,05) da PAS do Nx quando comparado aos ratos do grupo 

Sham5%. Esse acréscimo do grupo Nx também continuou até o final do experimento com 

28,85% (P<0,05) a mais da PAS comparado com Sham 5% na décima terceira semana. Já 

na comparação entre os grupos nefrectomizados, houve uma diferença significativa na PAS 

apenas na décima terceira semana com uma redução de 20,91% (P<0,05) da pressão dos 

ratos Nx5% quando comparados com os Nx. 
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Figura 10- Evolução da Pressão Arterial Sistólica (mmHg), evolução ao longo das semanas após a 

introdução da intervenção com castanha-do-Brasil. [a] ≠ Sham; [b] ≠ Nx; [c] ≠ Sham5%;[d] ≠ Nx5%.(p<0,05). 

Teste One-way ANOVA e pós-teste de Holm-Sidak (p<0,05). 

 

4.4. Urinálise  

 

Após feita a análise da urina na décima segunda semana experimental, observou-se que 

houve relevância estatística quando comparado a creatinina do grupo Sham e Nx, com aumento 

de 133,52% (P<0,05). Já sobre as análises realizadas em relação ao volume da urina, foi 

possível observar um aumento de 244,44 % (P<0,05) do volume urinário dos ratos Nx quando 

comparados com os Sham e houve um acréscimo de 301,38% (P<0,01) do volume dos ratos 

Nx5% quando comparados com o mesmo grupo experimental Sham. Já em relação aos grupos 

Nx e Nx5% em comparação com os grupos Sham5% ocorreu um aumento de 230,66% (P<0,05) 

e 285,33% (P<0,01) respectivamente do volume urinário.  



31 

 
 

                  

Figura 11- Volume urinário em 24 horas. P<0,05. [a] ≠ Sham; [b] ≠ Sham5%. Grupos Sham (n=8), Sham 5% 

(n= 8), Nx (n= 7), Nx 5% (n=8). Teste One-way ANOVA e pós-teste de Holm-Sidak (p<0,05). 
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Figura 12- Creatinina urinária (mg/dL). P<0,05. [a] ≠ Sham. Grupos Sham (n=8), Sham 5% (n= 8), Nx (n= 7), 

Nx 5% (n=8). Teste One-way ANOVA e pós-teste de Holm-Sidak (p<0,05). 

 

4.5. Morfometria dos Cardiomiócitos 

 

Após a eutanásia e a dissecação do coração dos animais experimentais, o ventrículo 

esquerdo (VE) foi pesado na balança de precisão e comparado com a massa corporal do 

rato (g/g) para análises dos resultados. Observou-se que não houve um aumento relevante 

da massa do VE dos grupos Sham, Sham5% e Nx5%. Porém, o grupo Nx apresentou-se 

com massa VE significativamente aumentada quando comparada com todos os outros 
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grupos experimentais. A massa do VE do grupo Nx aumentou 11,61% quando comparado 

o grupo Sham (P<0,001). ). Em relação aos grupos nefrectomizados, o Nx5% diminuiu sua 

massa ventricular em 7,65% (P<0,01) quando comparado ao grupo Nx. 

Outro dado morfológico analisado no experimento foi a área dos cardiomiócitos. Após 

oito semanas de suplementação, não foi possível observar diferença significativa na área das 

células cardíacas dos grupos experimentais. Apesar de não haver diferença estatística, foi 

possível verificar uma tendência importante no aumento da área dos cardiomiócitos dos ratos 

nefrectomizados que não obtiveram a suplementação com a castanha-do-Brasil. 

 

 

Figura 13– Massa do ventrículo esquerdo comparado com a massa corporal (g/g). P<0,05. [a] ≠ Sham; [b] ≠ 

Sham5%; [c] ≠ Nx. Teste One-way ANOVA e pós-teste de Holm-Sidak (p<0,05). 

 

Figura 14- Área dos cardiomiócitos em em micrômetro (μm) P<0,05. Teste One-way ANOVA e pós-teste de 

Holm-Sidak (p<0,05). 
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Figura 15- Prancha histológica do tecido muscular cardíaco. A imagem histológica representa o tecido 

muscular cardíaco, mostrando os cardiomiócitos de cada grupo experimental (Sham, Sham 5%, Nx e Nx5%). Os 

cardiomiócitos foram circulados em cada imagem para a representação da área (μm) dessas células nos diferentes 

grupos.  
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5. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo buscou analisar os efeitos da suplementação alimentar com castanha- 

do-Brasil no tecido cardíaco no modelo de ratos nefrectomizados. Com tal modelo cirúrgico 

utilizado no estudo, foi possível simular a diminuição do número de néfrons, que é a principal  

alteração morfológica que leva ao desenvolvimento da DRC em pacientes (Caplin and Nitsch 

2017). Portanto de acordo com a análise dos resultados, os grupos experimentais conseguiram 

atingir o objetivo esperado de lesão e disfunção renal, uma vez que um dos principais 

biomarcadores da DRC é o aumento de creatinina urinária. O que indica, portanto na efetividade 

em induzir a disfunção renal no experimento, fator que ocasionou em outras inúmeras 

disfunções e resultados relevantes, como no caso da alteração na massa corporal, PAS, ingestão 

alimentar e hídrica. 

Ao observar os dados obtidos da massa corporal dos grupos experimentais, foi possível 

perceber que nas primeiras semanas após o procedimento cirúrgico que os ratos Nx e Nx5% 

apresentam uma queda na massa corporal. Essa perda pode ser explicada pelo estresse cirúrgico 

entre outros fatores já descritos na literatura. De acordo com (Hanna, Ghobry et al. 2020) 

animais com DRC apresentam distúrbios nutricionais e metabólicos caracterizados pela perda 

de proteína e energia corporal. A razão pela qual isso ocorre está relacionada ao estado 

hipercatabólico, inflamatório e pela possível perda de apetite dos pacientes com a DRC. O que 

condiz com o  resultado esperado na diminuição da  ingestão alimentar, nos quais os ratos 

nefrectomizados em comparação com os animais Sham obtiveram uma menor ingestão. Esses 

fatores portanto podem ser considerados uma das principais causas da perda de gordura e massa 

muscular, que levou a uma redução na massa corporal dos Nx experimentais.  

Uma das principais funções renais consiste em manter a homeostase corporal, o que 

inclui na capacidade do órgão em  manter a osmolaridade plasmática. Para se ter uma 

osmolaridade plasmática ideal é necessário que os glomérulos renais consigam exercer sua 

função de filtração sanguínea de forma efetiva, uma vez que são eles os responsáveis por 

determinar a reabsorção de proteínas e excreção das mesmas pela urina. Porém, um indivíduo 

que apresenta a DRC tem uma lesão glomerular persistente que pode levar a alterações na TFG 

e consequentes falhas na osmolaridade plasmática (Vianna, Soares et al. 2011). Isso faz com 

que ocorra alterações metabólicas no indivíduo, uma maior excreção do volume urinário 

causada pela perda de proteína, além do estímulo das vias de sinalização como a RAAS (renina-

angiotensina-adosterona). Com o estímulo da aldosterona, gera-se uma maior reabsorção de 
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sódio, o que por consequência leva a um aumento do sódio plasmático, gerando uma sensação 

de sede e portanto uma maior ingestão de água pelos indivíduos doentes (Xu, Johnson et al. 

2015). Por isso, se há alterações que afetam a função renal, como a DRC, a homeostase e a 

capacidade do órgão em manter a osmolaridade plasmática é prejudicada (Musso, Juarez et al. 

2019). Portanto, o resultado do aumento de ingestão de água e volume urinário nos grupos 

nefrectomizados aumentou como era o esperado nesse experimento. 

Pelo aumento da atividade do sistema RAAS que acontece de forma alterada na DRC, 

ocorrem anormalidades da homeostase do sódio, aumento da angiotensina II levando a uma 

série de respostas vasculares, incluindo vasoconstrição direta, secreção de aldosterona e 

aumento da atividade simpática, que se caracteriza como aspecto crucial para o 

desenvolvimento de hipertensão associada à DRC (Hamrahian and Falkner 2017). Em um 

indivíduo saudável, os níveis normais de pressão arterial são controlados quando o sistema renal 

percebe um aumento agudo na pressão arterial sistêmica, levando a um aumento renal da 

excreção de sódio e subsequente perda de fluido extracelular, diminuindo assim o sangue total 

e a pressão arterial. Porém, as alterações fisiológicas da DRC resultam em uma inatividade dos 

néfrons, levando a um declínio na excreção de sódio em um ambiente hipertensivo. O que por 

consequência ocasiona na incapacidade do indivíduo com a doença renal conseguir diminuir 

efetivamente as elevações da pressão arterial por meio da excreção de sódio e fluidos (Gargiulo, 

Suhail et al. 2015). Por essa razão, é possível explicar o motivo dos valores da PAS dos ratos 

nefrectomizados serem maiores. 

Durante o estudo, foi possível perceber diversas alterações que um indivíduo acometido 

com a DRC pode ter, por isso é de extrema relevância buscar terapias adjuvantes com o intuito 

de tentar diminuir os efeitos dessa doença no organismo. Nesse estudo foi realizado a 

suplementação nutricional com Castanha do Brasil com o intuito de amenizar os problemas 

causados pela DRC. A escolha dessa castanha se dá pelo fato de que a mesma é a mais rica 

fonte alimentar de selênio, composto que é considerado um oligoelemento essencial com 

funções biológicas de extrema importância. Estudos comprovam que o selênio é reponsável por 

proteger lipídeos das membranas das células, além de proteger outros componentes 

extracelulares contra o estresse oxidativo (Huguenin, Moreira et al. 2015). A presença do 

estresse oxidativo e deficiência dos mecanismos antioxidantes já foram relatados na liretatura, 

em vários estudos que mostraram uma redução no estresse oxidativo e no processo de 

inflamação nos pacientes com insuficiência renal obtiveram uma suplementação de selênio 

(Stockler-Pinto, Malm et al. 2015), por isso o uso dessa castanha nesse estudo apresentou alguns 

benefícios.  
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Após a suplementação dos ratos experimentais foi possível perceber que a massa 

corporal do grupo Nx5% aumentou no final do experimento em comparação com o grupo Nx. 

Isso pode ser explicado pelo fato de que a suplementação com castanha melhora a qualidade da 

dieta e pode beneficiar na intervenção da perda de peso (Weschenfelder, Schaan de Quadros et 

al. 2020). Além da intervenção na massa corporal, a suplementação consegue manter uma 

melhor regulação do apetite (Weschenfelder, Schaan de Quadros et al. 2020), logo é possível 

explicar a razão dos resultados da ingestão alimentar dos ratos Nx5% serem um pouco menores 

quando comparados com Nx. 

A composição da castanha é um contribuinte importante para efeitos benéficos na saúde. 

Já foi descrito em outros estudos que dietas ricas em castanha estão associadas a redução da 

mortalidade ligada a doenças cardiovasculares (Colpo, Dalton et al. 2014). Esta castanha 

oleaginosa possui uma matriz complexa, rica em substâncias bioativas, tais como selênio, 

compostos fenólicos, folato, magnésio, cálcio, proteínas, ácidos graxos monoinsaturados 

(MUFAs) e ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs). Pesquisas apontam que o alto conteúdo de 

MUFAs e PUFAs em alimentos são potencialmente benéficos para a saúde cardiovascular 

(Costa, Pereira de Melo et al. 2019). Com uma rica composição em compoentes anti-

inflamatórios, a ingestão de uma alimentação rica em castanha-do-brasil ajuda a diminuir os 

efeitos oxidativos, com isso ocorre uma diminuição na liberação do óxido nítrico (NO) nos 

vasos sanguíneos, fazendo com que o efeito vasoconstritor diminua (de Souza, Teotonio et al. 

2018). Portanto a diminuição da PAS nos ratos experimentais pode ser explicada pela 

diminuição direta do estresse oxidativo e da diminuição do NO o que reduz a vasoconstrição 

arterial. Além de uma possível redução do estímulo do sistema RAAS, uma vez que o estímulo 

desse sistema  na DRC se dá por um efeito contínuo do corpo que se encontra em estresse. 

Como também com a redução desse sistema, ocorre uma redução na reabsorção de sódio, e com 

isso a diminuição do sódio sanguíneo interfere na ingestão de água do indivíduo. Portanto, com 

o declíneo desses fatores, pode ser observado nos resultados uma diminuição da PAS e da 

ingestão de água nos ratos que obtiveram uma suplementação com a castanha, sendo possível 

explicar um dos benefícios dessa ingestão nutricional.  

Como a insuficiência renal causada pela DRC pode ser um fator de ligação direta com 

doenças cardiovasculares, nesse estudo utilizamos a suplementação com a castanha em busca 

desses benefícios já citados na literatura. Foi possivel perceber alteração na massa ventricular 

esquerda nos ratos experimentais, uma vez que a DRC leva a problemas cardiovasculares, tal 

como a hipertrofia cardíaca (Nadruz 2015). Isso ocorre porque um dos motivos primários que 

levam a hipertrofia ventricular é a hipertensão, muito comum em pacientes com DRC, que está 
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relacionada a sobrecarga de pressão do sangue no coração. Esse aumento da pressão leva a uma 

série de alterações hemodinâmicas e com isso uma secreção perturbada de fatores solúveis que 

são responsáveis por aumentar a produção de matriz extracelular, especialmente colágeno 

(Kaesler, Babler et al. 2020). Outras alterações comuns em pacientes com a DRC, é o aumento 

da  angiotensina II e aldosterona que podem também ser fatores que afetam ainda mais o 

desenvolvimento da fibrose cardíaca (Amann, Rychlík et al. 1998). De acordo com Kaesler e 

colaboradores (2020) (Kaesler, Babler et al. 2020) o intenso estado de inflamação dos pacientes 

que apresentam doença renal e o desequilíbrio na produção de espécies reativas de oxigênio 

dos mesmos, contribuem também para a hipertrofia do miocárdio. Por isso, foi possivel analisar 

resultados benéficos quando se trata da massa ventricular esquerda dos ratos que obtiveram 

uma suplementação com a castanha. A intervenção alimentar nesses ratos experimentais 

exemplificou uma resposta a menor produção de matriz extracelular e consequentemente 

diminuição da massa VE, já que a castanha do brasil é responsável por diminuir os principais 

fatores que levam a hipertrofia cardíaca, o estresse oxidativo e a inflamação crônica.  

Apesar disso, não foi possível encontrar diferença significativa na área dos 

cardiomiócitos dos grupos experimentais, porém foi possível observar uma tendência de 

aumento do cardiomiócito no grupo Nx e possível diminuição no grupo Nx5%. Entretanto, 

quando foi analizado as lâminas histológicas, foi possível observar uma possível tendência de 

variação no tamanho das células dos ratos experimentais em questão. Acreditamos que esse 

resultado possa ter ocorrido por pelo menos dois motivos. Em primeiro lugar, foi analizado 

apenas cinco animais por grupo nos resultados de histologia. Pela tendência apresentada, é 

possível que a análise de mais animais poderia resultar em diferenças significativas neste 

resultado. Além disso,  cabe lembrar que a indução da DRC no experimento não é da mesma 

maneira que ocorre na fisiopatologia da doença. O método cirúrgico ultilizado no estudo de 

nefrectomia 5/6 faz com que o rato desenvolva a doença renal crônica rapidamente logo após a 

cirurgia, porém sabe-se que a insuficiência renal pode se transformar ao passar do tempo em 

DRC. O que exemplifica que para um indivíduo ter a DRC isso acontece de forma gradativa e 

não de maneira abrupta como é demosntrado nesse modelo (Tan, Zhong et al. 2019).  

Como também, ao buscar na literatura sobre o assunto, foi possível observar que outros 

estudos já demonstraram que concentrações elevadas de selênio, composto encontrado nas 

castanhas, consegue reduzir o estresse oxidativo. Porém esses estudos não foram realizados a 

longo prazo, o que pode interferir em alguns resultados tais como os resultados histológicos 

(Wei, Zhang et al. 2018). Por isso é importante sempre buscar o aprimoramento  dos estudos 

científicos com questionamentos críticos para proporcionar melhoras ao experimento. No caso 
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desse trabalho, o aumento do tempo da interferência nutricional teria potencial para novos 

resultados, como também seria possível observar diferentes respostas com a suplementação em 

porcentagens maiores de castanha-do-Brasil na ração dos animais. As análises morfológicas de 

mais animais por grupo experimental poderia ocasionar em resultados significativos,uma vez 

que observando a prancha histológica pode-se perceber essa tendência morfológica. Todas 

essas modificações no estudo poderiam implicar ainda mais em resultados benéficos para o 

modelo de ratos que obtiveram a suplementação com a castanha-do-Brasil. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Tendo em consideração todos os aspéctos já citados nesse trabalho, conclui-se que a 

intervenção com Castanha-do-brasil trouxe benefícios ao modelo experimental. Foi possível 

observar melhoras nos resultados dos ratos do grupo Nx5%, dos quais ocorreu aumento da 

massa corporal, dimunuição da PAS, menor massa ventricular esquerda e uma tendência na 

redução da área dos cardiomiócitos. Todos esses resultados benéficos só foram possíveis de 

serem atingidos graças a intervenção alimentar realizada nesse estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 
 

7. REFERÊNCIAS 

 

 

Amann, K., I. Rychlík, G. Miltenberger-Milteny and E. Ritz (1998). "Left ventricular 

hypertrophy in renal failure." Kidney International 54: S78-S85. 

 

ARIAS, Simone da Costa Alarcon. O tratamento da nefropatia avançada com losartan-

hidroclorotizada no modelo da ablação renal 5/6. 2012. Tese (Doutorado em Nefrologia) - 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

doi:10.11606/T.5.2012.tde-27112012-141324 Acesso em: 2021-02-18. 

 

Barreto, S. M., R. M. Ladeira, B. B. Duncan, M. I. Schmidt, A. A. Lopes, I. M. Bensenor, D. 

Chor, R. H. Griep, P. G. Vidigal, A. L. Ribeiro, P. A. Lotufo and J. G. Mill (2016). "Chronic 

kidney disease among adult participants of the ELSA-Brasil cohort: association with race and 

socioeconomic position." J Epidemiol Community Health 70(4): 380-389. 

 

Bello, A. K., A. Levin, M. Tonelli, I. G. Okpechi, J. Feehally, D. Harris, K. Jindal, B. L. Salako, 

A. Rateb, M. A. Osman, B. Qarni, S. Saad, M. Lunney, N. Wiebe, F. Ye and D. W. Johnson 

(2017). "Assessment of Global Kidney Health Care Status." JAMA 317(18): 1864-1881. 

 

Caplin, B. and D. Nitsch (2017). "Urinary biomarkers of tubular injury in chronic kidney 

disease." Kidney Int 91(1): 21-23. 

 

Colpo, E., D. A. V. C. Dalton, L. G. Reetz, M. M. Duarte, I. L. Farias, D. F. Meinerz, D. O. 

Mariano, R. G. Vendrusculo, A. A. Boligon, C. L. Dalla Corte, R. Wagner, M. L. Athayde and 

J. B. da Rocha (2014).  

"Brazilian nut consumption by healthy volunteers improves inflammatory parameters." 

Nutrition 30(4): 459-465. 

 

Costa, E. S. L. M., M. L. Pereira de Melo, F. V. Faro Reis, M. C. Monteiro, S. M. Dos Santos, 

B. A. Quadros Gomes and L. H. Meller da Silva (2019). "Comparison of the Effects of Brazil 

Nut Oil and Soybean Oil on the Cardiometabolic Parameters of Patients with Metabolic 

Syndrome: A Randomized Trial." Nutrients 12(1). 

 

de Souza, M. Q., I. Teotonio, F. C. de Almeida, G. S. Heyn, P. S. Alves, L. A. S. Romeiro, R. 

Pratesi, Y. K. de Medeiros Nobrega and C. B. Pratesi (2018). "Molecular evaluation of anti-

inflammatory activity of phenolic lipid extracted from cashew nut shell liquid (CNSL)." BMC 

Complement Altern Med 18(1): 181. 

Gargiulo, R., F. Suhail and E. V. Lerma (2015). "Hypertension and chronic kidney disease." 

Dis Mon 61(9): 387-395. 

 

Girndt, M. (2017). "[Diagnosis and treatment of chronic kidney disease]." Internist (Berl) 58(3): 

243-256. 

 

Hamrahian, S. M. and B. Falkner (2017). "Hypertension in Chronic Kidney Disease." Adv Exp 

Med Biol 956: 307-325. 

 

Hamzaoui, M., Z. Djerada, V. Brunel, P. Mulder, V. Richard, J. Bellien and D. Guerrot (2020). 

"5/6 nephrectomy induces different renal, cardiac and vascular consequences in 129/Sv and 

C57BL/6JRj mice." Sci Rep 10(1): 1524. 



40 

 
 

 

Hanna, R. M., L. Ghobry, O. Wassef, C. M. Rhee and K. Kalantar-Zadeh (2020). "A Practical 

Approach to Nutrition, Protein-Energy Wasting, Sarcopenia, and Cachexia in Patients with 

Chronic Kidney Disease." Blood Purif 49(1-2): 202-211. 

 

Huguenin, G. V., A. S. Moreira, T. D. Siant'Pierre, R. A. Goncalves, G. Rosa, G. M. Oliveira, 

R. R. Luiz and E. Tibirica (2015). "Effects of Dietary Supplementation with Brazil Nuts on 

Microvascular Endothelial Function in Hypertensive and Dyslipidemic Patients: A Randomized 

Crossover Placebo-Controlled Trial." Microcirculation 22(8): 687-699. 

 

Kaesler, N., A. Babler, J. Floege and R. Kramann (2020). "Cardiac Remodeling in Chronic 

Kidney Disease." Toxins (Basel) 12(3). 

 

Kim, H. J. and N. D. Vaziri (2010). "Contribution of impaired Nrf2-Keap1 pathway to oxidative 

stress and inflammation in chronic renal failure." Am J Physiol Renal Physiol 298(3): F662-

671. 

 

Levin, A., J. Singer, C. R. Thompson, H. Ross and M. Lewis (1996). "Prevalent left ventricular 

hypertrophy in the predialysis population: Identifying opportunities for intervention." American 

Journal of Kidney Diseases 27(3): 347-354. 

 

Marinho, A. W. G. B., A. d. P. Penha, M. T. Silva and T. F. Galvão (2017). "Prevalência de 

doença renal crônica em adultos no Brasil: revisão sistemática da literatura." Cadernos Saúde 

Coletiva 25: 379-388. 

 

McCullough, P. A., C. T. Chan, E. D. Weinhandl, J. M. Burkart and G. L. Bakris (2016). 

"Intensive Hemodialysis, Left Ventricular Hypertrophy, and Cardiovascular Disease." Am J 

Kidney Dis 68(5S1): S5-S14. 

 

MILL & VASSALO, José Geraldo Mill, Dalton Valentim. Hipertrofia cardíaca. Rev Bras 

Hipertens, Vitória, v. 8, n. 1, p. 1-13, mar. 2001. 

 

Musso, C. G., R. Juarez, S. Terrasa, H. Gonzalez-Torres and G. Aroca-Martinez (2019). 

"Osmotic diuresis in chronic kidney disease: its significance and clinical utility." Int Urol 

Nephrol 51(8): 1403-1406. 

 

Nadruz, W. (2015). "Myocardial remodeling in hypertension." J Hum Hypertens 29(1): 1-6. 

 

Nogueira, A., M. J. Pires and P. A. Oliveira (2017). "Pathophysiological Mechanisms of Renal 

Fibrosis: A Review of Animal Models and Therapeutic Strategies." In Vivo 31(1): 1-22. 

 

Ogawa, T. and K. Nitta (2018). "Clinical Impact of Left Ventricular Diastolic Dysfunction in 

Chronic Kidney Disease." Contrib Nephrol 195: 81-91. 

 

Poole-Wilson, P. A. and G. A. Langer (1975). "Effect of pH on ionic exchange and function in 

rat and rabbit myocardium." Am J Physiol 229(3): 570-581. 

 

Ruiz, S., P. E. Pergola, R. A. Zager and N. D. Vaziri (2013). "Targeting the transcription factor 

Nrf2 to ameliorate oxidative stress and inflammation in chronic kidney disease." Kidney Int 

83(6): 1029-1041. 



41 

 
 

 

Schefold, J. C., G. Filippatos, G. Hasenfuss, S. D. Anker and S. von Haehling (2016). "Heart 

failure and kidney dysfunction: epidemiology, mechanisms and management." Nat Rev 

Nephrol 12(10): 610-623. 

 

Stevens, P. E., A. Levin and M. Kidney Disease: Improving Global Outcomes Chronic Kidney 

Disease Guideline Development Work Group (2013). "Evaluation and management of chronic 

kidney disease: synopsis of the kidney disease: improving global outcomes 2012 clinical 

practice guideline." Ann Intern Med 158(11): 825-830. 

 

Stockler-Pinto, M. B., D. Mafra, N. E. Farage, G. T. Boaventura and S. M. Cozzolino (2010). 

"Effect of Brazil nut supplementation on the blood levels of selenium and glutathione 

peroxidase in hemodialysis patients." Nutrition 26(11-12): 1065-1069. 

 

Stockler-Pinto, M. B., O. Malm, C. Moraes, N. E. Farage, W. S. Silva, S. M. Cozzolino and D. 

Mafra (2015). "A follow-up study of the chronic kidney disease patients treated with Brazil nut: 

focus on inflammation and oxidative stress." Biol Trace Elem Res 163(1-2): 67-72. 

Tan, R. Z., X. Zhong, J. C. Li, Y. W. Zhang, Y. Yan, Y. Liao, D. Wen, H. Diao, L. Wang and 

H. C. Shen (2019). "An optimized 5/6 nephrectomy mouse model based on unilateral kidney 

ligation and its application in renal fibrosis research." Ren Fail 41(1): 555-566. 

 

Vianna, H. R., C. M. B. M. Soares, M. S. Tavares, M. M. Teixeira and A. C. S. e. Silva (2011). 

"Inflamação na doença renal crônica: papel de citocinas." Brazilian Journal of Nephrology 33: 

351-364. 

 

Wei, J., J. Zhang, L. Wang, B. J. Cha, S. Jiang and R. Liu (2018). "A new low-nephron CKD 

model with hypertension, progressive decline of renal function, and enhanced inflammation in 

C57BL/6 mice." Am J Physiol Renal Physiol 314(5): F1008-F1019. 

 

Weschenfelder, C., A. Schaan de Quadros, J. Lorenzon Dos Santos, S. Bueno Garofallo and A. 

Marcadenti (2020). "Adipokines and Adipose Tissue-Related Metabolites, Nuts and 

Cardiovascular Disease." Metabolites 10(1). 

 

Xu, J., A. K. Johnson and R. L. Thunhorst (2015). "Thirst and sodium appetite in rats with 

experimental nephrotic syndrome." Physiol Behav 149: 317-323. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 
 

8. ANEXO 

8.1. Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Animal 

 


