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Abordagem Terapêutica 

Cristais oxalato cálcio 

“Eu tenho uma cólica muito forte.” 
2000 a.C. - Aqui, coma essas raízes. 

1850 d.C. - Rezas são superstição, beba essa poção. 
1000 d.C. - Raízes são pagãs, reze. 

2000 d.C. - Antibiótico é artificial, coma essa raiz. 

1940 d.C. - Essa poção é óleo de cobra, tome essa pílula. 
1985 d.C. - Essa pílula é inócua, tome esse antibiótico. 
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O cálculo renal é uma doença? 

???? 
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    área geográfica 
    distribuição racial 
    status socioeconômico 
 

 

Ramello et al (2000) Epidemiology of nephrolithiasis. J Nephrol 13:S65–S70 
Trinchieri A (1996) Epidemiology of urolithiasis. Arch Ital Urol Androl 68:203–249 
Soucie et al (1994) Demographic and geographic variability of kidney stones in United States. Kidney Int 46:893-899 

Epidemiologia 

 Hemisfério Oeste: 
 5–9% na Europa 
 12% no Canadá 
 13–15% nos USA 

 Hemisfério Leste: 
 1–5%   

* Riscos mais altos em alguns paises da Ásia   Arábia Saudita  (20,1%)  
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Importância do problema: 
Aumento mundial da incidência e prevalência cálculo renal→ “stone boom”  

 Estilo de vida moderno 
- Hábitos alimentares 
- Hábitos de vida  

 Desconhecimento  médico sobre metafilaxia 
 Anormalidades metabólicas urinárias 
 Outros (anormalidades congênitas e estruturais do trato urinário, ITU, etc) 

Penido et al (2013) Pediatric Primary Urolithiasis: 12-Year Experience at a Midwestern Children’s  
Hospital. J Urol 189:1493-1497 
Dwyer et al (2012) Temporal  Trends  in  Incidence  of  Kidney  Stones  Among  Children: A  25-Year 
Population  Based  Study. J Urol 2012; 188: 247-252  
Sas et al (2010) Incidence of kidney stones in children evaluated in the ER is increasing. J 
Pediatr157:132-37 
Yasui et al. Prevalence and epidemiological characteristics of urolithiasis in Japan: national trends 
between 1965-2005. Urology 71:209-213 
VanDervoort et al (2007) Urolithiasis in pediatric patients: a single center study of incidence, clinical 
presentation and outcome. J Urol 177:2300-2305 
Edvardsson et al (2005) High incidence of kidney stones in Icelandic children. Pediatr Nephrol 
20:940-944 
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Tendências epidemiológicas: 
Islândia: A incidência anual foi 5,6 e 6,3/100.000 em crianças <18 anos e <16 anos, respectivamente. 

NY, EUA: Incidência de cálculos renais pediátricos aumentou quase 5 vezes durante a última década.  
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Tendências epidemiológicas: 
Japão: Incidência 17,7/100.000 no sexo masculino e 12,4/100.000 no sexo feminino entre 10-19 anos. 

Carolina do Sul, EUA: Incidência em crianças <18 anos foi 
7,9/100.000 em 1996, aumentou para 18,5/100.000 em 
2007, maior em meninas vs meninos, e em adolescentes. 
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Tendências epidemiológicas: 
Minnesota, EUA: Incidência foi 13/100.000 entre 1984-1990, aumentou para 36/100.000 entre 2003-

2008. 

Cálculo Renal 



Tendências epidemiológicas: 
Kansas City, MO, EUA: A incidência anual de cálculos urinários em crianças por 1.000 visitas à clínica 

de doenças renais triplicou (9,7 ± 6,4 para 27,3 ± 8,0) entre 1999-2004 e 2005-2010. 
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Aumento da incidência dos cálculos rrenais: POR QUÊ? 
 

Especulações: 
 

Obesidade: aumento da incidência de cálculos de ácido úrico devido a redução do 
pH urinário consequente à resistência à insulina 
 

Melhora dos métodos diagnósticos de imagem (TC) 
 

Aquecimento global 
 

Mudanças dos hábitos dietéticos: 
  Redução da ingestão de líquidos: precipitação de substâncias litogênicas 

  Ingestão insuficiente de frutas e vegetais (citrato e potássio) 
  Aumento da ingestão de frutose 
 Aumento da ingestão de sódio (provavelmente o maior responsável) 

 

Revisão de Sas D. CJASN 6:2062-2068, 2011 
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• pH e íons 
• Volume 
• Inibidores 
• Promotores  

Evan A et al. Randall’s plaque: pathogenesis and role in calcum oxalate nephrolithiasis. Kidney Inter 2006; 69:1313-1318 

Fatores de risco 

• Ambientais 
• Dietéticos (cálcio, sódio, proteínas, potássio, fibras, carboidratos) 

• Genéticos 
 

    
4. Hiper e hipoexcreções: metabólicas  

1.  Anatômicos 

2.  Infecciosos 

3.  Epidemiológicos 

5. Alterações físico-químicas na urina:  
    
   

Cálculo de oxalato de cálcio 
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            Fatores litogênicos 

Fatores/risco 

Supersaturação 

Cristalização 

Nucleação 

Crescimento 

Epidemiologicos Hiperexcreção Volume urinário  pH urinário Inib/Prom  
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Fatores de risco: 
Sobrepeso/obesidade 

Estudos sugerem que sobrepeso/obesidade estão relacionados a formação de cálculos: resistência 
a insulina  ↓ produção amônia tubular  ↑ H+ livre  urina ácida  precipitação ácido úrico 
 FORMAÇÃO DO CÁLCULO  
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Fatores de risco: 
Aquecimento global: efeito da temperatura na prevalência dos cálculos renais: 

Fakheri & Goldfarb. Association of nephrolithiasis prevalence 
rates with ambient temperature in the United States: a re-

analysis.  Kidney Int 76:798, 2009 

Êxodo rural → maior papel na prevalência 
da UL que o aquecimento global  
 

Fakheri & Goldfarb. Ambient temperature as a 
contributor to kidney stone formation: implications 

of global warming. Kidney Int 79:1178-1185, 2011 
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Fatores de risco: 
Hábitos alimentares: sódio – recomendações diárias para ingestão 

1. Recomendacões: Indivíduos com idade > 2 anos → < 2,3g/dia para população em 
geral e < 1,5g/dia para as populações em risco (DRC, HAS, diabetes). 

2. 88% desses indivíduos consomem mais do que o recomendado. 

3. Elaboração de Diretrizes para ingestão de Na é um desafio porque > 75% de Na 
consumido vem de restaurantes e alimentos processados, e apenas 5% é adicionado 
durante a preparação do alimento, e 5% à mesa. 
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Fatores de risco: 
Hábitos alimentares: sódio 

87 crianças e adolescentes saudáveis no 
sudeste do Brasil mostrou que a ingestão de 
sódio e proteinas foi maior que a 
recomendada pelo RDA em todas as faixas 
etárias. 
A ingestão de cálcio foi menor que a 
recomendada pelo RDA em todas as faixas 
etárias. 

Correlação positiva 
UCa and UNa 

r=0,74; p<0,01 
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Sinais e Sintomas de Cálculo Renal 
 
O principal sintoma é dor grave que começa subitamente e pode desaparecer de 
repente. 
 
A dor pode ser sentida na barriga ou na lateral das costas. 
 
A dor pode migrar até a virilha ou até os testículos nos homens ou até os grandes 
lábios na mulher. 
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Sinais e Sintomas de Cálculo Renal 
 
Outros sinais e sintomas: 
 
1. Urina de cor anormal 
2. Sangue na urina: urina cor de coca cola, chá mate ou água de carne 
3. Calafrios 
4. Febre 
5. Náuseas 
6. Vômitos 
7. Sudorese abundante 
 

Cálculo Renal 

Observação: na criança pode aparecer apenas como uma dor abdominal 
inespecífica ou como sangue na urina 



Abordagem clínica da fase aguda 
Alívio da dor: 

 Drogas antiespasmódicas e/ou analgésicas: 

o diclofenaco sódico via oral, retal ou intramuscular 

o n-butilbrometo de escopolamina via oral, intramuscular ou endovenoso  

o morfina e análogos via subcutânea ou oral 

o meperidina via intramuscular ou subcutânea 
 

 Drogas antieméticas: 
o metoclopramida via oral, retal e intramuscular 
o dimenidrinato via oral e intramuscular/endovenosa 

 Cloridrato de tamsulosina (SecotexR) Bloqueador alfa-1 da musculatura lisa da próstata e da 
uretra ⇒ reduz a tensão com conseqüente aumento do fluxo urinário.  
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Abordagem clínica da fase aguda 

Seguimento: 
 Hidratação* 

 Acompanhamento clínico, 

 Acompanhamento laboratorial  

 Exames de imagem periódicos  

Observação da eliminação do cálculo!!! 

Atenção:  

 60 a 70% dos cálculos serão eliminados espontaneamente (< 5mm) 

 Tamanho e características de sua superfície limitam sua passagem 

Pietrow et al (2002) Clinical outcome of pediatric stone disease. J Urol 167:670 
Kalorin et al (2009) Pediatric urinary stone disease--does age matter? J Urol 181:2267 
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Abordagem clínica da fase aguda 

Desfecho da fase aguda: o que acontecerá com o cálculo? 
 

 eliminação do cálculo 
    
            
           repouso 

  
         
       fase crônica                      estudo metabólico 

 
* não eliminação do cálculo          interconsulta com Urologia 
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Abordagem clínica da fase crônica 

Quem deve fazer o estudo metabólico? 

Cálculo Renal 

1. Crianças 
2. Adolescentes 
3. Adultos jovens 
4. Adultos 

Por quê? 
1. O cálculo vai recorrer (15% em um ano, 35-40% em 5 anos e até 

50% no final de 10 anos) 
2. Consequências  



Tratamento Geral 

Meschi et al (2004) The effect of fruits and vegetables on urinary stone risk factors. Kidney Int 66:2402 

 Alta ingestão de líquidos :~30 a 40 ml/kg/dia  metade água pura 

 Diurese : > 750ml para  lactentes 
    >  1000ml para < 5 anos 
    > 1500ml de 5 a 10 anos 
    > 2000ml > 10 anos 
    entre 2000 e 2500 ml para adultos 
 
 

Milliner DS. Urolithiasis. In: Pediatric Nephrology, 5th ed, Avner ED, Harmon WE, Niaudet P (Eds),  
ippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2004. p.1091. 

 Recomendações dietéticas:  
o Frutas e vegetais: ~3 unidades de frutas por dia 
o Dieta normoproteica, normossódica, normocálcica e normocalórica 
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Fase de manutenção 

Medidas gerais 

 Estímulo para atividade física 
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ÁGUA!!!! 
30/40ml/kg/dia 

• manter fluxo urinário 

• outros líquidos 

• uso de “garrafinhas” 
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Tipo de Líquido 
• Café, chá, suco de laranja, limonada e vinho são 

bebidas protetoras na formação de cálculo renal.  
Curhan,GC et al Ann Inter Med 1998;1128:534, Wabner,CL et al  J Urol 

1993; 149:1405 

• Consumo de 600ml de cerveja por dia reduz o risco 
de formação de cálculos em 40% 

Hirvonen, T, et al. Am J Epidemiol 1999; 150:187 
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Ervas Medicinais: 
 Uva de urso -  Arctostaphylos  uva ursi 
 Clevers – Galium aparine 
 Corn silk – Zea mays 
 Bola de neve – Viburnum opulus 
 Gravel root - Eupatorium purpureum 
 Kava kava - Piper methysticum 
 Khella – Ammi visnagi 
 Smooth hydrangea– Hydrangea arborescens 
 Raiz de pedra – Collinsonia canadensis 
 Five Leaf Akebia - Akebia quinata 
 Gotu Kola - Centella asiatica  
 Kamala - Mallotus phillippinensis  
 Cumin - Cuminum cyminum  
 Burdock - Arctium lappa  
 Babosa - Aloe vera 
 Yellow dock  - Rumex crispus 

Galium aparine 

Medidas alternativas 
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Abordagem Terapêutica 

Phyllathus niruri 

Chá de quebra-pedra - Phyllathus niruri  

Urol Res. 2004 32:362-6. 

Phyllanthus niruri normalizes elevated urinary calcium levels in calcium 
stone forming (CSF) patients. 

Nishiura JL, Campos AH, Boim MA, Heilberg IP, Schor N. 

 

Medidas alternativas 
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Abordagem Terapêutica 
Medidas alternativas 

Homeopatia: 
 Berberis vulgaris 
 Cantharis 
 Colocynthis 
 Ocimum canum 
 Pennyroya 

Hidroterapia: 
 Castor oil pack 
 Hot pack  
 Hot vinegar pack 

Acumputura 

 

Arctostaphylos  uva ursi 
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Avanços no tratamento: 
Papel do Oxalobacter formigenes 

37 formadores de cálculos de OxCa 
26 negativos para O. formigenes 
11 positivos para O. formigenes 
Estudo controlado:  
dieta,  parâmetros urinários e sanguíneos 

Conclusões:  
“O. formigenes reduz a concentração 
intestinal de oxalato disponível para 
reabsorção resultando em redução de 
sua excreção urinária.  
Fatores dietéticos são importantes na 
excreção urinária de oxalato. 
A colonização pelo O. formigenes 
poderia reduzir o risco de recorrência de 
cálculos.” 
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Avanços no tratamento: 
Papel do Oxalobacter formigenes 

A colonização ou recolonização  intestinal com O. formigenes seria 
uma estratégia terapêutica ou profilática atrativa para prevenir ou 
limitar a formação recorrente de cálculos de OxCa. 
 
O uso da bactéria como probiótico está nos estágios iniciais de 
investigação e um estudo em pacientes com hiperoxalúria primária 
mostrou-se seguro, entretanto nenhum paciente sustentou a 
colonização. 
 
Hoppe B et al. Oxalobacter formigenes: a potential tool for the treatment of primary 
hyperoxaluria type 1. Kidney Int 2006; 70:1305-1311 
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Recomendações: 
Recomendações gerais: 
1.Alta ingestão de líquidos → Água 
2.Recomendações dietéticas de acordo com alterações metabólicas (Crianças: de acordo com o RDA para 
Na, Ca, calorias, proteínas) 
 

Recomendações específicas: 
1.De acordo com a alteração metabólica encontrada no estudo metabólico 
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Conclusões 

1. A incidência e prevalência dos cálculos renais  estão aumentando. 
 

2. Os hábitos dietéticos têm um papel fundamental na patogênese dos 
cálculos urinários e podem ser modificados.  
 

3. Médicos são responsáveis pela orientação nutricional e ingestão líquida. 
 

4. A abordagem clínica dos cálculos renais é importante e necessária. 
 

5. Promove de forma simples e objetiva o diagnóstico de várias doenças. 
 

6. Previne a recorrência de novos cálculos com consequente benefício 
clínico e sócio-econômico para os pacientes. 
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Obrigada! 
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