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Introdução 

Hematúria é a eliminação de um número anormal de hemácias na urina, podendo ser 

visível a olho nu (macroscópica) ou quando as hemácias são detectadas somente pelo 

exame de urina (microscópica). Tanto a hematúria macroscópica quanto a microscópica 

podem se apresentar de forma permanente (presença constante de hemácias no 

sedimento urinário), recorrente (quando há períodos de remissão da hematúria, com 

intervalos variáveis de meses até anos) ou isolada (episódio único de hematúria).  

A hematúria merece especial atenção pela freqüência cada vez maior entre os 

diagnósticos na clínica pediátrica, sendo a segunda causa de consultas nefrológicas. Ela 

provoca grande ansiedade nos pais ou responsáveis, especialmente aquela 

macroscópica, levando-os quase sempre à procura imediata de atenção médica para a 

criança. Várias são as causas de hematúria e a maioria delas é benigna. O grande 

desafio médico é identificar qual hematúria tem como causa uma enfermidade importante. 

A prevalência da hematúria assintomática na infância não está bem estabelecida. Estudos 

populacionais em escolares sadios têm mostrado prevalência de 3,0 a 4,0%, porém essa 

cai para 0,5 a 1,0% com a repetição do exame após seis meses2. Outro estudo, em um 

serviço geral de urgência, mostrou que a freqüência de hematúria macroscópica foi de 

0,13% das consultas pediátricas. 

Estudo realizado na Unidade de Nefrologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da UFMG 

(UNP-UFMG) mostrou que em 37,0% daqueles pacientes diagnosticados com hematúria 

este sinal foi detectado pelo exame de urina (hematúria microscópica), e em 63,0% foi 

verificado pelo próprio paciente ou pela família (hematúria macroscópica). Não foi 



observada diferença quanto ao sexo na freqüência da hematúria, assim como tem sido 

descrito na literatura. 

Os critérios utilizados para a definição de hematúria são controversos e o limite de 

normalidade depende da técnica utilizada. Este limite deve ser definido quantitativamente, 

uma vez que pequeno número de hemácias é excretado diariamente na urina de 

indivíduos saudáveis. Na UNP-UFMG utilizamos como definição de hematúria a presença 

de cinco ou mais hemácias por campo microscópico em aumento de 400 vezes, após 

centrifugação da amostra urinária. Esse achado deve ser confirmado em pelo menos dois 

exames de urina, em semanas diferentes, antes de se iniciar qualquer investigação, 

naqueles casos de hematúria assintomática. O teste realizado com fita reagente (dipstick) 

é muito sensível à presença de hemoglobina, e detecta concentrações urinárias 

correspondentes a 2-5 hemácias por campo de grande aumento no exame do sedimento. 

Porém, pode levar a um resultado falso-positivo para hematúria, uma vez que outras 

substâncias podem positivar o teste como as mioglobinas, hemoglobinas, drogas 

oxidantes como os hipocloritos e pH urinário alcalino (> 9,0). Por outro lado, agentes 

redutores como a vitamina C e formalina podem gerar resultado falso-negativo. 

A microhematúria assintomática é a apresentação clínica mais freqüente e geralmente é 

identificada através de investigação clínica de rotina ocasional ou rastreamento 

populacional. A hematúria macroscópica (mais de 100 hemácias por campo) se apresenta 

com alteração da cor da urina que pode variar desde o marrom escuro (cor de coca cola 

ou de chá mate) até o vermelho (água de carne), dependendo da quantidade de sangue 

presente ou do grau de acidez urinária. Em certos casos pode ser tão intensa a ponto de 

levar à formação de coágulos. Determinadas substâncias como corantes (anilina) ou 

alimentos (beterraba, amora) podem também alterar a cor da urina. Nesses casos, a 

anamnese e o achado, ou não, de hemácias no sedimento urinário são importantes para a 

confirmação diagnóstica da hematúria. O uso de medicamentos pode, igualmente, 



desencadear hematúrias macro e microscópica e os mecanismos desses episódios 

hematúricos incluem alterações no sistema de coagulação (heparina, aspirina), alterações 

tubulares (penicilinas, sulfonamidas) e cistite hemorrágica (ciclofosfamida).   

O mecanismo intrínseco das hematúrias permanece ainda obscuro. As hemácias 

poderiam chegar até a urina por filtração glomerular, escapando da luz capilar devido à 

descontinuidade estrutural da parede do capilar e ainda, por alterações estruturais nos 

túbulos, ductos e trato urinário. Quando essas hemácias têm origem nos glomérulos elas 

variam na forma, dimensão e conteúdo de hemoglobina, sendo denominadas dismórficas. 

Assim, uma hemácia dismórfica apresenta múltiplas variações na forma (bicôncava ou 

esférica), na dimensão e na superfície (microesporas, equinocitose e acantose).  A 

hipocromia pode ser acentuada. Por outro lado, as hemácias provenientes dos túbulos, 

ductos e o trato urinário restante apresentam morfologia uniforme, ou seja, são 

isomórficas. Isto pode ser visto através da sedimentoscopia urinária utilizando-se 

microscópio com sistema de contraste de fase. Estas alterações foram chamadas de 

dismorfismo eritrocitário por Birch e Fairley, em 1979. Em estudo posterior, os mesmos 

autores revelaram altas taxas percentuais de dismorfismo eritrocitário em 112 pacientes 

com hematúria, observando alto grau de sensibilidade (99,0%) e de especificidade 

(93,0%) no diagnóstico de hematúria glomerular. Estudo feito na UNP-UFMG evidenciou 

que a presença de hemácias dismórficas, especificamente acantócitos, pode ser usada 

como triagem para hematúria glomerular, com sensibilidade de 100%, e que a presença 

concomitante de cilindros hemáticos e dismorfismo eritrocitário pode ser usada como 

diagnóstico muito provável de hematúria glomerular, com especificidade de 96%.  

Pelo exposto, as hematúrias podem então ser classificadas em glomerulares e não 

glomerulares, de acordo com o local de sua origem Existem inúmeras doenças que 

cursam com hematúria e muitas delas tem a hematúria como apresentação inicial. As 

hematúrias glomerulares devem conduzir ao diagnóstico da glomerulopatia associada, 



que pode ser primária ou secundária a alguma doença sistêmica. Na experiência da UNP-

UFMG as causas mais freqüentes de hematúria glomerular são, em ordem decrescente, a 

glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica, a nefropatia por IgA, outras 

glomerulopatias e a síndrome de Alport.  

As hematúrias não glomerulares são devidas a doenças nefrourológicas e as entidades 

mais representativas deste grupo são as infecções urinárias, as anomalias do trato 

urinário, as alterações metabólicas idiopáticas (especialmente a hipercalciúria), a litíase 

urinária, os tumores e as doenças císticas. O Quadro I apresenta as principais causas de 

hematúria em pediatria e as características clínico-laboratoriais dessas doenças podem 

ser vistas nos capítulos específicos. 

ENTRA QUADRO I 

 

Diagnóstico 

As hematúrias configuram comprometimento dos rins e/ou do trato urinário e é necessário 

procurar um diagnóstico etiológico do sangramento. Os exames complementares devem 

ser bem direcionados e bem indicados, livrando os pacientes de procedimentos 

agressivos, onerosos e muitas vezes desnecessários. Entretanto, a identificação do local 

do sangramento não é tão simples e frequentemente, o médico examinador se depara 

com dúvidas. É muito importante que os pais e o próprio paciente tenham conhecimento 

dessas dificuldades, que um protocolo de investigação está sendo seguido e que doenças 

graves, de curso progressivo, serão pesquisadas. Para que se obtenha êxito na 

localização da hematúria é necessário sistematizar a avaliação do paciente como 

mostrado no Quadro II. 

ENTRA QUADRO II 

Inicialmente, como em toda propedêutica médica, são fundamentais uma boa história 

clínica e um minucioso exame físico. Tanto a hematúria macroscópica quanto a 



microscópica podem ser sintomática ou assintomática. Na forma sintomática o conjunto 

de sinais e sintomas associados permite, na maioria das vezes, definir a causa da 

hematúria. Na forma assintomática, a inexistência de qualquer outra manifestação clínica 

dificulta a identificação da doença básica. Torna-se essencial saber a data do início da 

hematúria, o tipo de sua apresentação, macro ou microscópica, intermitente ou 

persistente, se está acompanhada de outros sinais ou sintomas como dor abdominal, 

febre, disúria, edema, erupções cutâneas, púrpura, artralgia e outros. Deve-se também 

saber se é precedida ou precipitada por outros fatores como infecções de vias aéreas 

superiores, exercícios físicos e traumatismo. Com relação ao fluxo urinário, no caso de 

ser macroscópica, deve-se avaliar se ela é inicial, terminal ou total (durante todo o ato da 

micção) e se há coágulos sangüíneos. Outra importante informação é sobre uso de 

medicamentos como alguns analgésicos, ciclofosfamida e anticoagulantes e uso de 

alimentos que podem modificar a cor da urina. História familiar de litíase urinária, 

nefropatias, doença renal crônica, surdez e outros déficits auditivos, hipertensão arterial, 

anemia, história familiar de transplante renal e de tratamento dialítico devem ser 

investigadas em pelo menos nos parentes de 1º e 2 º graus. A Tabela I mostra alguns 

achados na história clínica e seus correspondentes possíveis diagnósticos. 

ENTRA TABELA I 

Na maioria dos pacientes pediátricos com hematúria o exame físico é normal, mas toda 

atenção é necessária para achados que poderiam orientar o diagnóstico. Avaliar peso, 

estatura, pressão arterial, presença de edema, palidez, equimoses, petéquias, 

hemangiomas, massas e sopros abdominais, sensibilidade lombar e outros. Ao examinar 

a genitália é essencial a observação de sangramentos, infecções, traumatismos e, nas 

púberes, verificar a coincidência com o fluxo menstrual. Na Tabela II são mostradas 

algumas alterações no exame físico que podem ajudar no diagnóstico diferencial. 

ENTRA TABELA II 



Após essa avaliação é fundamental a confirmação da hematúria através do exame de 

urina rotina ou urinálise. O exame da urina, recentemente emitida, primeira amostra da 

manhã (se possível), criteriosamente executado por profissional treinado é uma 

propedêutica simples, de fácil execução, de baixo custo e que pode ser repetido quantas 

vezes forem necessárias. Os pais devem ser orientados para os cuidados de higiene na 

coleta do material e deve ser realizada no próprio laboratório. Longos intervalos de tempo 

entre coleta e análise levam à proliferação bacteriana, alcalinização da urina e 

deterioração de todo sedimento urinário. Na mesma amostra urinária deve-se pedir o 

estudo morfológico das hemácias sob microscopia de fase, para diferenciar as hematúrias 

glomerulares das não glomerulares. O Quadro III esquematiza a conduta diagnóstica e a 

propedêutica a ser seguida diante do diagnóstico confirmado de hematúria. 

ENTRA QUADRO III 

Abordagem clínica 

Hematúrias assintomáticas provavelmente glomerulares 

Estabelecido o provável diagnóstico de hematúria glomerular, algumas possíveis 

glomerulopatias devem ser investigadas. Se nenhuma causa evidente é encontrada, o 

primeiro passo é tranqüilizar os pais ou responsáveis e sensibilizá-los para a necessidade 

de controles ambulatoriais periódicos. Dados da literatura sugerem que a hematúria na 

infância é, na maioria das vezes, benigna, auto-limitada, evolui sem complicações e com 

bom prognóstico. No entanto, essa benignidade só poderá ser confirmada 

acompanhando-se a evolução de cada caso, com avaliações clínicas e laboratoriais 

periódicas, verificando principalmente o crescimento, a pressão arterial, a função renal e o 

exame do sedimento urinário. Proteinúria persistente, edema, hipertensão arterial 

sistêmica, hipocomplementenemia, anemia, queda do ganho pôndero-estatural, elevação 

dos níveis de uréia e creatinina são indicadores de risco de comprometimento da função 

renal. Nessas circunstâncias, o prosseguimento propedêutico está indicado, culminando 



com a biópsia renal percutânea. A ultrassonografia do trato urinário é também de valor, 

monstrando aumento da ecogenicidade do parênquima renal, sinal de provável 

glomerulopatia, além de afastar algumas importantes causas de hematúria não 

glomerular. 

Biópsia Renal 

A indicação de biópsia renal permanece ainda sem consenso e o momento adequado 

para esta indicação também não está de todo bem definido. Para a indicação da biópsia 

renal nos pacientes com hematúria glomerular são consideradas basicamente duas 

situações diferentes. Não há dúvidas sobre a indicação desse procedimento naqueles 

pacientes que já apresentam hipertensão arterial, proteinúria persistente, complemento 

sérico persistentemente baixo, déficit de função renal e sinais ou sintomas de doença 

sistêmica. Os pacientes nos quais a hematúria é isolada, sem alteração da pressão 

arterial ou de função renal, sem proteinúria e sem hipocomplementenemia a biópsia renal 

será indicada apenas naqueles com história familiar de doença renal glomerular, doença 

renal crônica, procedimento dialítico ou transplante renal. Os pacientes com hematúria 

isolada sem história familiar de enfermidades renais, sem alteração da pressão arterial ou 

de função renal, sem proteinúria e sem hipocomplementenemia poderão prescindir do 

estudo histopatológico naquele momento. Eles deverão ser acompanhados, 

periodicamente e indefinidamente, em caráter ambulatorial com especial atenção para o 

surgimento de proteinúria, hipertensão arterial, disfunção renal e redução dos níveis do 

complemento sérico. A biópsia renal percutânea é um exame invasivo e deve ser bem 

indicada, a despeito dos poucos riscos de complicações inerentes ao procedimento.  

Diagnóstico diferencial 

Na experiência da UNP-UFMG, as causas mais freqüentes de hematúria glomerular são, 

em ordem decrescente, a glomerulonefrite difusa aguda, a nefropatia por depósitos de 



IgA, ou doença de Berger (9,5%), outras glomerulopatias (8%) e a síndrome de Alport 

(3%). 

 

Nefropatia por Imunodepósitos de IgA, ou Doença de BERGER 

Descrita por Berger & Hinglais em 1968, pode se apresentar como hematúria 

macroscópica isolada, hematúria macroscópica recorrente ou como hematúria 

microscópica assintomática. É mais freqüente no sexo masculino e em pessoas de cor 

branca. Seu diagnóstico é confirmado pela biópsia renal, que mostra predomínio de 

depósitos de IgA no mesângio do glomérulo, e pela ausência de qualquer doença 

sistêmica – lúpus eritematoso sistêmico e púrpura de Henoch-Schönlein, por exemplo. 

Até há pouco tempo, a nefropatia IgA era considerada uma glomerulopatia de evolução 

benigna. Estudos recentes, com séries acompanhadas por um período de 10 anos, 

demonstram que, aproximadamente, 6% dos pacientes evoluíram para insuficiência renal 

crônica. Estudos em pacientes adultos demonstraram que a evolução para hipertensão 

arterial chega a 15% e a evolução para doença renal crônica alcança 25%. 

Não existe tratamento específico, embora várias propostas terapêuticas venham sendo 

utilizadas quando o paciente apresenta em sua evolução alterações como proteinúria 

(>500 mg/24horas), hipertensão arterial sistêmica e diminuição da função renal. Os 

pacientes com boa evolução devem manter dieta e atividades físicas normais, ainda que 

apresentem episódios de hematúria macroscópica. 

Síndrome de Alport 

É uma nefrite hereditária crônica e progressiva caracterizada por hematúria microscópica 

persistente, com episódios ocasionais de hematúria macroscópica e progressão para 

doença renal crônica terminal. Com freqüência variável apresenta manifestações extra-

renais como surdez neurossensorial e alterações oculares. Seu início é precoce e 

acomete os dois sexos indistintamente. Entretanto, o prognóstico é mais grave no sexo 



masculino, com freqüente evolução para perda completa da função renal. 

Ocasionalmente, pode-se exteriorizar como síndrome nefrótica. A redução da função 

renal e a hipertensão arterial surgem gradualmente. 

As alterações histopatológicas são discretas no início da doença e, à microscopia ótica, 

são inespecíficas. Para o diagnóstico é importante a análise à microscopia eletrônica, que 

mostra uma membrana basal espessada, fragmentada e laminada. 

Sobre outras causas de hematúria glomerular, (ver o capítulo: “Glomerulonefrite aguda”). 

 

Hematúrias assintomáticas provavelmente não glomerulares 

A ausência de dismorfismo eritrocitário, de cilindros, de proteinúria, a presença de 

coágulos, a hematúria inicial ou terminal sugerem origem não glomerular. O ultrassom dos 

rins e vias urinárias é fundamental para afastar cálculos urinários, tumores, doenças 

císticas e muitas outras anomalias do trato urinário. Se o ultrassom não mostrar 

anormalidades, os distúrbios metabólicos devem ser pesquisados em repetidos exames 

(pelo menos três amostras).  Atualmente, diante de uma criança com hematúria 

acompanhada ou não de infecção do trato urinário, o pediatra deve sempre considerar a 

possibilidade de distúrbios metabólicos, em especial a hipercalciúria idiopática e a litíase 

do trato urinário, porque essas enfermidades são muito prevalentes.  

A Figura I apresenta uma conduta prática diante do diagnóstico de hematúria e que tem 

sido usada na UNP-UFMG4. 

ENTRA FIGURA I 

Até muito recentemente, o diagnóstico de hematúria estava ligado a doenças neoplásicas 

dos rins, infecções urinárias, anormalidades anatômicas ou às desordens túbulo-

intersticiais e glomerulares. Os chamados distúrbios metabólicos e os cálculos urinários 

não figuravam como causa de hematúria. Atualmente, diante de uma criança com 

hematúria, acompanhada ou não de infecção do trato urinário, o pediatra deve sempre 



aventar a possibilidade de litíase do trato urinário ou hiperexcreção de cálcio, pois essas 

costumam ser muito prevalentes. 

A verdadeira incidência da doença litiásica renal no grupo pediátrico, no Brasil, 

permanece ainda desconhecida devido à dificuldade imposta pela multiplicidade de 

fatores envolvidos na sua gênese. Na população adulta, estima-se uma incidência em 

torno de 5% a 10%, sendo, provavelmente, um pouco menor na faixa pediátrica. A 

recorrência é uma característica marcante da doença litiásica, podendo atingir 70% dos 

pacientes adultos, após 20 anos de doença, e 44% dos pacientes pediátricos. Nenhum 

método de remoção de cálculos pode diminuir essa recorrência ou alterar a morbidade da 

litíase renal, que está diretamente relacionada às intervenções cirúrgicas, às alterações 

morfo-funcionais resultantes de possíveis obstruções do aparelho urinário e, ainda, às 

manifestações clínicas da doença. 

O crescente entendimento da fisiopatologia e da etiologia dos litos tem permitido conhecer 

um pouco do mecanismo de sua formação, possibilitando intervenções farmacológicas e 

dietéticas eficazes. A formação de cálculos nos rins e nas vias urinárias depende de 

cristais e matriz esquelética, como ocorre em todos os outros sistemas biológicos. Fatores 

epidemiológicos – gênero, idade, raça, profissão, dietéticos (hábitos alimentares), 

ambientais, clima, genéticos, anatômicos, metabólicos (hiper e hipoexcreções de 

elementos na urina) e infecciosos (infecções e alterações anatômicas do trato urinário) 

contribuem para a litogênese. Esses fatores, aliados a alterações físico-químicas e 

fisiológicas na urina, alteram os elementos promotores e inibidores da agregação e do 

crescimento dos cristais, culminando com a formação de cálculos. 

O quadro clínico da doença renal litiásica depende da localização do cálculo. No paciente 

adulto, a manifestação clínica mais freqüente é a cólica nefrética clássica, ocasionada 

pela mobilização de cálculos ou coágulos no trato urinário. No paciente pediátrico, esse 

quadro clínico é inespecífico e, freqüentemente, confunde o diagnóstico. Na experiência 



da UNP-UFMG, predominam a dor abdominal com hematúria ou hematúria isolada como 

apresentação clínica desses pacientes. A cólica nefrética clássica tem aparecido em torno 

de 10% a 14% dos casos. Sintomas gerais – como náuseas, vômitos, dor abdominal 

inespecífica, anorexia e mal-estar – podem estar presentes, assim como infecção do trato 

urinário. 

A atenção dispensada ao paciente litiásico varia de acordo com a apresentação clínica do 

cálculo. O paciente agudo com cólica nefrética é conduzido de maneira sintomática. Para 

alívio da dor, utilizam-se antiespasmódicos, geralmente o N-butil brometo de 

escopolamina via enteral, intramuscular ou endovenosa, se necessário. Se não há 

obstrução e o cálculo pode migrar, o fluxo urinário deve ser intensificado com o aumento 

do aporte hídrico oral ou parenteral, no caso de vômitos intensos. Deve-se, ainda, 

associar um antiinflamatório devido aos benefícios que promove na migração do cálculo, 

diminuindo o edema em torno deste. Geralmente, utiliza-se o diclofenaco sódico. Os 

exames indicados nessa fase são: urina rotina, urocultura, radiografia simples do abdome 

e ultra-sonografia abdominal. Exames contrastados devem ser evitados nesse momento. 

Sabe-se que cerca de 50% dos cálculos são eliminados espontaneamente e pode-se 

aguardar seis semanas para a resolução dessa fase aguda, se não há sofrimento renal a 

montante. Entretanto, após esse período, pode ser necessária a remoção do cálculo 

cirurgicamente ou por meio de outros métodos.  

Resolvida a fase aguda ou se o diagnóstico de litíase urinária foi feito como achado 

casual, passa-se ao estudo metabólico, que está respaldado na alta recorrência dos 

cálculos urinários, na grande morbidade por eles provocada e no fato de que as 

alterações metabólicas correspondem, isoladamente ou acompanhadas de outros fatores, 

a mais de 90% dos casos de litíase na infância e na adolescência. Assim, torna-se 

indispensável o estudo metabólico desses pacientes conforme o protocolo abaixo 

descrito. O paciente deve ser mantido em sua dieta, atividade física e ingestão hídrica 



habituais e sem uso de medicamentos – especialmente diuréticos –, 15 dias antes dos 

exames, listados a seguir: 

 • duas amostras de urina de 24 horas para dosagem de creatinina, cálcio, 

citrato, magnésio, fosfato, oxalato, sódio e potássio; 

 • uma amostra de urina da segunda micção matinal colhida com jejum para 

obtenção dos valores da relação cálcio/creatinina e determinação do pH urinário; 

 • uma amostra de urina para sedimentoscopia, bacterioscopia pelo gram, 

urocultura e microscopia de contraste de fase; 

 • uma amostra de sangue para dosagem de cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, 

ácido úrico, magnésio, sódio, cloro, potássio, uréia, creatinina, gasometria venosa e 

hemograma; 

 • ultrassom renal e de vias urinárias; 

 • radiografia simples de abdome; 

 

O diagnóstico metabólico segue os critérios especificados a seguir. 

Hipercalciúria idiopática (HCa) 

Significa hiperexcreção urinária de cálcio na ausência de estados hipercalcêmicos ou de 

qualquer outra enfermidade primária. É definida como excreção urinária de cálcio igual ou 

acima de 4 mg/kg/24horas para qualquer sexo ou faixa etária ou, ainda, excreção de 

cálcio (mg) relacionada à creatinina (mg) na urina de amostra única em jejum acima de 

0,80; 0,60; 0,40 e 0,25 para recém-nascidos e lactentes de 1-6 meses, lactentes de 7-24 

meses, pré-escolares, escolares e adolescentes, respectivamente. Esse quociente é 

utilizado especialmente para crianças muito pequenas ou para aquelas maiores, sem 

controle esfincteriano vesical noturno. Outro critério para definir hipercalciúria é o que 

considera a excreção de cálcio por decilitro do ritmo de filtração glomerular de creatinina 

em urina de amostra única matinal colhida com jejum (mg/100ml do ritmo de filtração 



glomerular - RFG), segundo fórmula proposta por Simkin e colaboradores em 1979, e 

descrita abaixo para a hiperexcreção de ácido úrico. O valor de normalidade para 

excreção de cálcio de acordo com esta formula é <0,10.  

A HCa é considerada fator de risco para a formação de cálculos urinários e aparece como 

a principal alteração metabólica responsável pela formação desses cálculos em adultos 

ou crianças. Associação entre essa alteração metabólica e redução da densidade mineral 

óssea tem sido, também, descrita em adultos e crianças. Essa perda óssea é nociva para 

seres que estão em crescimento, pois o maior acúmulo de massa óssea acontece na 

infância, com aceleração máxima na adolescência. Dessa maneira, a propedêutica da 

HCa envolve, necessariamente, a investigação do metabolismo ósseo e a caracterização 

do perfil das alterações ósseas, para que se possa atuar de maneira objetiva na 

prevenção e no tratamento dessa nova doença óssea metabólica.  

Hipocitratúria idiopática (HC) 

O citrato é um importante inibidor da cristalização urinária, particularmente dos cristais de 

cálcio, e a citratúria é o resultado do citrato filtrado nos glomérulos menos a fração que é 

reabsorvida no segmento tubular proximal. É definida como uma excreção de citrato em 

urina de 24 horas < 400mg/g de creatinina. Na urina de amostra única, podem ser 

utilizados os seguintes valores de normalidade para excreção de citrato relacionado à 

creatinina, se o paciente não possui controle esfincteriano vesical diurno e noturno: 

citrato/creatinina (mmol/L): > 0,28 ou urina amostra única (mg/L): 100ml RFG > 0,18 

Hiperuricosúria idiopática (HU) 

O aumento da excreção urinária de ácido úrico constitui outra causa metabólica da 

doença calculosa renal em crianças. Autores têm demonstrado que, ao lado da 

hipercalciúria, a hiperuricosúria, é igualmente responsável pelo aparecimento de 

hematúria nesses mesmos pacientes. A hiperexcreção de ácido úrico é decorrente da 

elevada produção endógena desse ácido e/ou excessiva ingestão de alimentos ricos em 



purinas. Cristais de ácido úrico podem agir como núcleo heterogêneo para promover 

cristalização de sais de cálcio ou podem precipitar a formação de cálculo puro de ácido 

úrico, o que ocorre em 5% a 8 % dos casos. É definida como uma excreção de ácido úrico 

em urina de 24 horas < 815 mg/1,73m2 SC. Outro critério utilizado é a excreção de ácido 

úrico em urina de amostra única matinal colhida com jejum, corrigida pelo clearance de 

creatinina, segundo a fórmula:   

Eau = Uau x Scr 
      Ucr 
Em que: 

 • Eau = excreção urinária de ácido úrico em mg/dl; 

 • Uau = concentração de ácido úrico na urina em mg/dl; 

 • Scr = concentração de creatinina sérica em mg/dl; e 

 • Ucr = concentração de creatinina na urina em mg/dl. 

Valores maiores ou iguais a 0,56, para qualquer faixa etária, são considerados 

hiperexcreção de ácido úrico. Para a relação ácido úrico (mg/dL)/creatinina (mg/dL) os 

valores maiores que 0,65 são considerados hiperexcreção. 

Hiperoxalúria idiopática (HO) 

O oxalato é o constituinte mais abundante dos cálculos urinários, entretanto, a maioria 

dos pacientes formadores de cálculos não excreta mais oxalato que indivíduos normais. É 

definida como uma excreção de oxalato em urina de 24 horas > 50 mg/1,73m2 SC ou > 

0,49 mmol/1,73m2 SC. Na urina de amostra única os seguintes valores são considerados 

hiperexcreção: 

urina amostra única: oxalato/creatinina (mg/mg) – (mmol/mmol)  

 0 – 6m > 0,3   0 – 1a > 0,061 

 6m – 4a > 0,15  1a –12a > 0,036   

 > 4a - adulto > 0,1  > 12 - adulto > 0,01 

Hiperfosfatúria idiopática (HP) 



A hiperfosfatúria renal idiopática decorre da perda renal de fósforo pelo túbulo renal e 

conseqüente redução de seu nível plasmático. A hipofosfatemia resultante estimula a 

hidroxilação renal de vitamina D e promove conseqüente aumento da absorção intestinal 

de cálcio. Nessa condição clínica, coexistem hiperfosfatúria e hipercalciúria. É definida 

como excreção de fosfato em urina de 24 horas maior que 600 mg. 

Cistinúria:  

A cistinúria é uma doença rara hereditária autossômica recessiva e que se caracteriza por 

inabilidade no manuseio e transporte renal e gastrointestinal dos aminoácidos dibásicos: 

cistina, lisina, arginina e ornitina. Sua triagem é feita por meio do teste qualitativo do 

nitroprussiato de sódio. Se esse teste é positivo, passa-se à dosagem quantitativa em 

urina de 24 horas pelo método de Shinohara e Padis modificado por Henry em que o valor 

de referência para hiperexcreção é > 60 mg/1,73 m2 SC. Na urina amostra única este 

valor é > 0,02 (mg/mg)  para todas as idades. 

Um percentual pequeno de pacientes formadores de cálculos urinários não apresenta 

nenhuma alteração metabólica. 

Observação importante deve ser feita em relação à excreção de sódio e potássio na urina. 

Sabe-se que maior ingestão de sódio aumenta a excreção de cálcio urinário. Assim, é 

aconselhável avaliar a excreção urinária desses dois íons e verificar se a relação 

sódio/potássio é maior que três, pois valores mais elevados configuram hiperexcreção de 

sódio. 

 

Tratamento 

São objetivos do tratamento não só a prevenção da formação de cálculos, mas também a 

redução da morbidade, a redução dos índices de intervenção cirúrgica e a correção das 

manifestações extra-renais da doença. São medidas que devem ser instituídas em todas 

as situações (Quadro 67.4). Se existe infecção urinária associada, usa-se 



antibioticoterapia específica e faz-se a remoção do cálculo, quando indicado. O 

tratamento inicial não farmacológico inclui modificações dos hábitos alimentares com alta 

ingestão hídrica para alcançar uma diurese de 2-3 ml/kg/h ou 20-25 ml/Kg/24h, dieta 

normal para cálcio e proteínas de acordo com o RDA, restrição de sódio (2,0 a 2,5 g/dia) e 

suplementação de potássio (3,0 a 3,5 g/dia) com frutas e vegetais. 

O controle dos pacientes é feito com consultas ambulatoriais periódicas, avaliando-se o 

desaparecimento das alterações metabólicas na urina e o desaparecimento da dor 

abdominal e/ou hematúria. O tratamento específico é realizado durante seis meses e a 

retirada da medicação é lenta nos seis meses seguintes. Entretanto, existem 

controvérsias a esse respeito. As medidas gerais são mantidas indefinidamente; exames 

ultrassonográficos de seis em seis meses avaliam a presença de novos cálculos ou o 

aumento de volume daqueles já existentes. É muito importante que o acompanhamento 

seja feito pelo nefrologista pediátrico, que está apto para avaliar esse paciente.  

 

Litotripsia extracorpórea 

A litotripsia extracorpórea é uma técnica utilizada para a destruição de cálculos urinários 

com ondas de choque e foi, inicialmente, descrita em 1980. Tem sido extensamente 

utilizada em pacientes adultos, embora tal procedimento, em crianças, seja recente. 

Necessita-se de acompanhamentos mais longos desse tratamento para observação de 

complicações, especialmente em pacientes pediátricos que requerem repetição do 

procedimento. 

 

Prognóstico 

O prognóstico das crianças assintomáticas portadoras de alterações metabólicas ainda é 

desconhecido. Provavelmente, parte delas nunca formará cálculos; outra parte 

significativa evoluirá para a formação de litos em espaços de tempo ainda desconhecidos. 



Esses fatos sugerem que o acompanhamento desses pacientes é essencial, como 

também o conhecimento íntimo das alterações metabólicas, para que se possa atuar de 

maneira objetiva na prevenção da formação lítica. Estudos prospectivos têm demonstrado 

que, após a instituição da terapêutica adequada, baseada no estudo metabólico, se obtêm 

resultados satisfatórios na prevenção da doença litiásica e das complicações que podem 

surgir da formação de cálculos intra e/ou extra-renais. 

Os dados da literatura demonstram, claramente, o comprometimento ósseo na 

hipercalciúria idiopática e vale ressaltar que essa nova doença óssea deve ser abordada 

de maneira criteriosa, para que seus efeitos deletérios não alterem a arquitetura óssea 

das crianças e adolescentes em sua vida futura. 

ENTRA O QUADRO 64.7 (manter o quadro como está no capítulo) 
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QUADRO I 
PRINCIPAIS CAUSAS DE HEMATÚRIA 

GLOMERULARES: 



Glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa 
Glomerulonefrite proliferativa mesangial 
Glomerulonefrite mesângio-capilar 
Glomerulopatia membranosa 
Glomerulonefrite do lupus eritematoso sistêmico (LES) 
Nefropatia por IgA (Doença de Berger) 
Nefrite da Púrpura de Henoch-Schönlein (PHS) 
Nefrite familiar ou Síndrome de Alport 
Doença da membrana fina 
Hematúria recorrente ou familiar benigna 
Síndrome hemolítico-urêmica (SHU) 

NÃO GLOMERULARES: 
Infecção do trato urinário 
Nefrolitíase 
Distúrbios metabólicos - hipercalciúria 
      -hiperuricosúria 
Anomalias do trato urinário 
Cistos 
Tumores 
Hemangiomas 
Traumatismos 
Exercício/esforço físico 
Medicamentos 
Causas hematológicas 
Causas vasculares 
Queimaduras 
Corpo estranho 
Febre 
Desidratação 
Menstruação 
Hábitos diversos 

________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 
QUADRO II 

AVALIAÇÃO INICIAL DO PACIENTE COM HEMATÚRIA 

 

Anamnese: 

 Início da hematúria 

 Apresentação macro e/ou microscópica 

 Sinais e sintomas associados (dor abdominal, febre, doenças respiratórias, 
edema e outros) 

 Uso de medicamentos 

História familiar 

Exame físico 

Exames laboratoriais iniciais: 



 Exame de urina rotina  

 Gram de gota de urina não centrifugada 

 Dismorfismo de hemáceas 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA I 
HISTÓRIA CLÍNICA ABORDADA NA HEMATÚRIA 

 
                  INFORMAÇÃO 

 
              IMPORTÂNCIA 

Procedência de área endêmica 
 

Nefrite da esquistossomose 

Sexo LES mais freqüente nas meninas 
S.Alport mais grave no sexo masculino 
Hemofilia nos meninos 

Raça/Cor da pele Drepanocitose nos negros 
D.Berger mais freqüente nos brancos 

Idade RN e lactentes = doença cística, tumores, 
doenças hereditárias, ITU, vasculopatias 
Escolares = GNDAPE, traumatismos 
Adolescentes = LES, glomerulopatias 

Início agudo GNDAPE, PHS, SHU, ITU, traumatismos, 
exercício/esforço físico, uso de 
medicamentos 

Hematúria inicial Sangramento uretral 

Hematúria terminal Sangramento vesical 
 

Presença de coágulos Hematúria não glomerular 
Sangramento urológico 

Febre, disúria, polaciúria, dor lombar ITU 

Dor abdominal, cólicas Litíase, distúrbios metabólicos 
 

Dor abdominal, sangramento intestinal PHS 

Diarréia aguda anterior SHU 

Edema, oligúria Glomerulopatias 

Hematúria macroscópica após IVAS Nefropatia por IgA (Berger) 
Hematúria recorrente benígna 

Amigdalite anterior GNDAPE 

Lesões de pele GNDAPE, PHS, LES 

Artralgias, artrites LES, PHS 

Déficits auditivos e visuais S.Alport 

Exercício/esforço físico, traumatismos Hematúria não glomerular 

Uso de medicamentos Hematúria não glomerular 

História familiar Litíase, S.Alport, Hematúria recorrente 
benígna, outras glomerulopatias, IRC, 
doenças císticas, drepanocitose , hemofilia 

Cateterismo umbilical Trombose vasos renais 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA II 
ACHADOS DO EXAME FÍSICO NA AVALIAÇÃO DA HEMATÚRIA 

 

ACHADOS IMPORTÂNCIA 

Comprometimento do crescimento 
pônderoestatural 

Doença crônica, IRC 

Palidez Anemias, SHU, doença crônica, IRC 

Impetigo GNDAPE 

Exantemas, lesões de pele LES, PHS 

Edema Glomerulopatias 

Hipertensão arterial Glomerulopatias, IRC, doença cística 
infantil 

Febre ITU 

Alterações oculares, déficit auditivo S.Alport 

Massa abdominal 
 

Tumor de Wilms, doença cística, 
hidronefrose, ectopia renal 

Hepatomegalia 
 

Doença cística infantil 

Artrites LES, PHS 

Sensibilidade lombar ITU, traumatismos 

Escarificações na genitália Manipulações, masturbação, limpeza 
vigorosa, corpo estranho 



QUADRO III 
AVALIAÇÃO DO PACIENTE COM HEMATÚRIA CONFIRMADA 

 
HEMATÚRIA  CONFIRMADA: 
 

 MORFOLOGIA DE HEMÁCIAS (MICROSCOPIA DE FASE) 

 CILINDROS HEMÁTICOS E OUTROS 

 PROTEINÚRIA 
 
GLOMERULAR             NÃO GLOMERULAR 

 

 80% HEMÁCIAS DISMÓRFICAS   > 80% HEMÁCIAS ISOMÓRFICAS 
CILINDROS HEMÁTICOS E OUTROS                     CILINDROS AUSENTES 
PROTEINÚRIA                PROTEINÚRIA AUSENTE     
 
EXAMES A SEGUIR:                      EXAMES A SEGUIR: 
           URÉIA                  ULTRA-SOM  
  CREATININA                           GRAM DE GOTA 
 HEMOGRAMA                        UROCULTURA 
  COMPLEMENTO C3 C4                HEMOGRAMA 
  HBsAg, ANTI HCV, FAN, HIV               COAGULOGRAMA 

 PROTEINÚRIA 24 H                CALCIÚRIA 24H 
 EPF                   URICOSÚRIA 24 H 

URINA PAIS E IRMÃOS                URÉIA 
ULTRA-SOM         CREATININA 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA III 
ACHADOS LABORATORIAIS NA AVALIAÇÃO DA HEMATÚRIA 

INFORMAÇÃO IMPORTÂNCIA 

EXAME URINA ROTINA 

Dismorfismo das hemácias > 80% 
Acantócitos 
Equinócitos 

Hematúria glomerular 

Hemácias isomórficas Hematúria não glomerular 

Cilindros hemáticos  Glomerulopatias 

Leucocitúria GNDAPE 

Piúria, grumos de piócitos, nitrito positivo ITU 

Proteinúria Glomerulopatias 

Hipostenúria IRC 

Urina vermelha Hematúria não glomerular 

Urina amarronzada Hematúria glomerular 

Cristalúria Distúrbios metabólicos, litíase 

HEMATOLÓGICOS  

Anemia IRC, SHU, Drepanocitose 

Esquizócitos SHU 

Anemia, trombocitopenia, leucopenia LES 

Leucocitose com neutrofilia ITU 

Eosinofilia Glomerulonefrite esquistossomótica 
 

FAN, HBsAg, AntiHCV, HIV, VDRL, ASO Glomerulopatias secundárias 

Hipocomplementemia GNDAPE, LES, Glomerulonefrite 
mesângiocapilar 

Uréia e creatinina Função renal  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



FIGURA I 
ABORDAGEM DA HEMATÚRIA NA UNP-UFMG 
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*microscopia óptica, imunofluorescência, microscopia eletrônica 
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