
A litíase renal (LR) é uma doença metabólica caracterizada pela
aparição de cálculos no trato urinário superior,1 devido à
cristalização dos solutos urinários.2

A sua incidência depende de fatores geográficos, climáticos,
dietéticos e genéticos.3 Apresenta crescente incidência e
elevada prevalência;1,4,5,6 esta tem vindo a aumentar
recentemente,1,4,5 particularmente entre as mulheres.1,5 A
maior prevalência de LR poderá estar relacionada com o
aumento de situações predisponentes, como a síndrome
metabólica, a diabetes6 e a obesidade,1,6 bem como alterações
nos hábitos alimentares e no estilo de vida.1

A LR apresenta elevadas taxas de recorrência.1,5,6 O risco de
recorrência é essencialmente determinado pela alteração, ou
patologia, associada à formação de cálculos.3

A elevada prevalência e a natureza recorrente dos cálculos
renais contribuem para um elevado encargo socioeconómico e
uma diminuição significativa na qualidade de vida.5 Assim,
intervenções destinadas à prevenção da sua formação são
críticas para diminuir a morbilidade e custos associados.6

Fisiopatologia e tipos de cálculos
A causa mais comum da LR é a hidratação inadequada2 e o
subsequente baixo volume urinário, o que origina uma
sobressaturação de solutos litogénicos como p. ex. o cálcio, o
oxalato, o ácido úrico e a cistina. São também fatores
contribuintes a baixa excreção de citrato e alterações ao pH
urinário.1,2 As alterações metabólicas associadas a maior risco
de LR são a hipercalciúria, a hiperoxalúria, a hiperuricosúria e a
hipocitratúria.2

Os cálculos são constituídos mais habitualmente por compostos
de cálcio,1,5,7 mas são frequentemente formados por uma
mistura de substâncias.3 Segue-se uma descrição de alguns dos
mais frequentes.
Cálculos de cálcio. Constituem cerca de 80% dos cálculos
renais;1,7 a maioria são de oxalato cálcico e menos
frequentemente de fosfato cálcico.1,4,7 Estão maioritariamente
relacionados com a presença de hipercalciúria, hiperoxalúria e
hipocitratúria.1,2,7

Cálculos de ácido úrico. O principal fator associado ao seu
desenvolvimento é um baixo pH urinário,2,5,7 com o baixo
volume urinário,5 a hiperuricosúria,5,7 a ingestão elevada de

alimentos ricos em purina, gota ou cancro a serem fatores
contribuintes adicionais.1,2

Cálculos de estruvite. A formação de cálculos de estruvite –
fosfato amónico magnésico, ocorre somente em indivíduos com
infeções urinárias crónicas ou recorrentes causadas por
organismos gram negativos produtores de urease,2,3,5-7 como
Proteus, Klebsiella,2,3,7 entre diversos outros.3

Cálculos de cistina. Estes cálculos apenas se formam em
doentes com cistinúria – uma alteração genética rara que
consiste na deficiente reabsorção no túbulo proximal renal de
cistina,2,5-7 e de outros aminoácidos, como a lisina, a arginina e
a ornitina.2,6 A excreção aumentada de cistina, associada à sua
baixa solubilidade, originam a sua cristalização urinária.5,7

Cálculos medicamentosos. Alguns fármacos podem induzir a
formação de cálculos renais.1,3-5,7,8

Estes podem formar-se por dois mecanismos principais:
• Cristalização urinária de fármacos pouco solúveis e

excretados por via renal – os cálculos são compostos pelo
fármaco ou seus metabolitos (Tabela 1);

• Efeitos metabólicos do fármaco no pH urinário e/ou nos
níveis de cálcio, oxalato, fosfato, ácido úrico e outras
purinas (Tabela 2).3,8

O risco de formação de cálculos induzidos por fármacos
depende da presença de fatores individuais predisponentes, de
fatores ambientais e de fatores de risco associados ao fármaco,
entre os quais se incluem:
• Dose diária elevada;
• Tratamento de longa duração;
• Elevada excreção urinária do fármaco ou dos seus

metabolitos;
• Baixa solubilidade do fármaco ou dos seus metabolitos;
• Semivida curta;
• Tratamento concomitante que modifique a farmacocinética

ou o metabolismo.8

O uso excessivo de antibióticos,5 ou o uso prolongado e
repetido, p. ex. na fibrose quística8 pode contribuir para a
formação de cálculos de oxalato de cálcio, ao diminuir a
colonização da bactéria Oxalobacter formigenes, que protege
contra os cálculos ao utilizar o oxalato intestinal como único
substrato.5,8
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Fatores de risco
Existem alguns fatores individuais associados a maior risco de
LR,1 ou maior risco de recorrência, entre os quais se incluem:
• Antecedentes pessoais1,4 e familiares.1,3,4,9

• Sexo masculino.1,2,5,9

• Obesidade, gota,1,3-5,9 hipertensão arterial,1,3,4,9 diabetes
mellitus, síndrome metabólica,1,3,5,9 hipertiroidismo,1,9

osteoporose.1

• Doenças renais, como acidose tubular distal,1,3,5 rim em ferradura,
obstrução da junção pieloureteral, estenose ureteral,1,3,4 rim
esponjoso medular, nefrocalcinose,1,3 refluxo vesicoureteral,3,4 ou
infeções recorrentes do trato urinário superior.1

• Doenças causa de mal absorção: doença inflamatória
intestinal, recessão intestinal,1,3-5 cirurgia bariátrica, bypass
jejuno-ileal,1,3,4 diarreia crónica,1,5 insuficiência pancreática3,5

e doença celíaca.5

• Doenças causa de hipercalcemia: hiperparatiroidismo
primário,1,3-5 neoplasias,1 sarcoidose,1,3,4 imobilização
prolongada, doença de Paget.1

• Doenças genéticas: hiperoxalúria primária,1,4 cistinúria,
fibrose quística, síndrome de Lesch-Nyhan,1,3,4 hipercalciúria
idiopática.1

• Esteatose hepática não alcoólica.4

• Doenças neurológicas degenerativas,1 mielopatias1,3 e bexiga
neurogénica.3

Existem ainda fatores de risco ambientais e comportamentais,
tais como:
• Habitar em climas quentes.1,3,4

• Baixa ingestão de fluidos1,4,7 e perdas elevadas (p. ex.,
sudação ou perdas gastrointestinais), o que diminui o volume
urinário e conduz a maior concentração de fatores
litogénicos.7

• Exercício físico extremo.1

• Ocupações que envolvam exposição a temperaturas elevadas
ou condições que dificultem uma hidratação adequada, por
falta de acesso a água ou a instalações sanitárias.5

• Ingestão muito elevada de proteína animal,1,4,7 que pode
conduzir a maior excreção urinária de cálcio e ácido úrico e
menor excreção de citrato.7

• Dieta rica em sódio,1,2,4,7 o que aumenta a excreção urinária
de cálcio.7

• Ingestão elevada de alimentos ricos em oxalato.1,2,7 A
magnitude desta contribuição é controversa e varia
consideravelmente entre indivíduos.7

• Baixa ingestão de cálcio, que fomenta a absorção de
oxalato.1,7

• Ingestão excessiva de hidratos de carbono4,7– sacarose e
frutose, o que pode aumentar a excreção de cálcio e/ou
oxalato.7

• Exposição crónica ao chumbo e ao cádmio.3

Prevenção de recorrências
Após um primeiro episódio de cólica nefrítica (cuja terapêutica
não será abordada) deve existir uma avaliação dos indivíduos
considerados em elevado risco de recorrência,1-4,7 que inclua
estudo metabólico, i.e. volume urinário em 24h,2,4,7

determinação do pH, teores urinários de oxalato de cálcio, ácido
úrico, citrato, sódio, potássio e creatinina,4,7 e a supersaturação
urinária.7

Estima-se que cerca de 50% dos eventos sintomáticos possam ser
prevenidos por intervenções sobre fatores de risco modificáveis.5

As opções terapêuticas disponíveis para a prevenção de
recorrências podem dividir-se em intervenções no estilo de vida
e farmacoterapia. Na prática, a combinação de tratamentos é
mais eficaz.6 No caso de cálculos induzidos por fármacos, é
necessária vigilância em terapêutica de longa duração,
particularmente em indivíduos com historial de cálculos
urinários. Como medida de prevenção, deverá ser mantida uma
diurese elevada ao longo do período de tratamento. Caso seja
possível, pode ser útil modificar o pH urinário.8

Medidas dietéticas
Os fatores de risco dietéticos são de importância crítica na
redução do risco de formação de cálculos.6 A modificação da
dieta é uma medida barata, segura e comprovada de melhorar os
fatores de risco litogénicos. Medidas específicas, baseadas em
testes metabólicos, têm sido mais eficazes do que
recomendações gerais sem testagem.5
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* Também podem originar cálculos por cristalização3

Tabela 1. Fármacos indutores de cálculos por cristalização

Inibidores da protéase
Amprenavir,8 Atazanavir,2,7,8

Indinavir,2-4,8 Lopinavir/Darunavir,8

Nelfinavir,4,8 Saquinavir8

Outros antivíricos Aciclovir, Foscarnet, Tenofovir,8

Raltegravir, Efavirenz4,8

Sulfonamidas Sulfadiazina,7,8 Sulfassalazina,8

Sulfametoxazol4

Antimicrobianos

Amoxicilina, Ampicilina, 
Ceftriaxona,3,4,8 Ciprofloxacina,3,5,8

Vancomicina,8 Nitrofurantoína4

Anfotericina8

Outros Triamtereno,2-5,7,8 Felbamato, 
Primidona, Metotrexato8

Tabela 2. Fármacos indutores de cálculos por alterações 
metabólicas 
Inibidores da anidrase 
carbónica (IAC)

Acetazolamida,3,4,7,8 Dorzolamida8

Antiepiléticos com 
propriedades IAC

Topiramato,3-5,7,8 Zonisamida*5,8

Diuréticos Furosemida1,3,4,9

Vitaminas e minerais Vitamina C,1,3,4,7 Vitamina D,1,3,4,7-9

Cálcio3,8

Outros Alopurinol,*1,3,8 Corticosteroides,1,8,9

Fenitoína,4,8 Teofilina,1,9 Oxalato de 
naftidrofurilo, Nimesulida8

Ácido acetilsalicílico1,9 ou salicilatos 
(em doses elevadas)8

Antiácidos1,3,4,8,9 (contendo carbonato8

ou alumínio3,4,8)
Laxantes3,4,8 (uso excessivo que resulte 
em perda eletrolítica1,4) 



Deve ser ingerida uma dieta equilibrada, rica em fibras e
vegetais.3,4 A ingestão de frutas e vegetais aumenta os níveis
urinários de citrato, que constitui um importante inibidor da
formação de cálculos cálcicos.5

Ingestão hídrica. A ingestão elevada de fluidos destina-se a
reduzir a concentração urinária de constituintes potencialmente
litogénicos,7,9,10 estando demonstrada a importância crítica do
aumento do volume urinário na prevenção da recorrência.6 Está
recomendada a todos os indivíduos, independentemente da
composição do cálculo, pois mostrou-se benéfica e custo-eficaz.5

Algumas normas recomendam aumentar a ingestão de fluidos
para 2,5-3 L/dia,3,4 de modo a permitir uma diurese de 2-2,5
L/dia1,3-7,9 e uma gravidade específica da urina < 1,010;3,4 obter
uma diurese superior a 1-1,5 L de urina/dia reduz o risco de
recorrência em 61% e aumenta o intervalo médio entre
recorrências.1 Esta não é, contudo, uma medida de fácil
adesão,5,6 por ausência de sensação de sede, elevada frequência
urinária e dificuldade em ingerir fluidos em meio escolar ou
laboral.5 Os líquidos devem ter um pH neutro3,4 e serem
ingeridos ao longo do dia,3,4,6,7 com aumento do aporte em caso
de maiores perdas por sudação, como quando há aumento da
temperatura ou prática de exercício. A ingestão de líquidos perto
da hora de dormir reduz a concentração urinária, mas pode
perturbar o sono, o que deve ser tido em consideração.7

A ingestão de bebidas açucaradas5,6 tipo cola,4,6 parece associada
a aumento do risco de cálculos. Uma maior ingestão de café, chá,
cerveja, sumo de laranja, vinho tinto5,6 ou branco,6 parece
associada a redução do risco de formação de cálculos,5,6 apesar
de estar desaconselhada a ingestão de grandes quantidades de
chá, pelos seus efeitos oxalúricos. As águas carbonatadas podem
ser úteis em casos de cálculos úricos ou de cistina, pelo seu
efeito alcalinizante. Não existe evidência que demonstre relação
entre a dureza da água e a litíase cálcica.1

Cálcio. Apesar de, historicamente, ser aconselhado aos
formadores de cálculos cálcicos que limitassem a sua ingestão
de cálcio,6 atualmente recomenda-se evitar uma restrição
acentuada,1,5,6 pois pode acelerar a perda de massa óssea5 e
aumentar a absorção de oxalato.1,5,6 O cálcio e o oxalato
formam um complexo de oxalato de cálcio no lúmen
intestinal;5,7 caso isto não ocorra, haverá maior absorção de
oxalato não complexado e consequente aumento da sua
excreção urinária.1,5-7 Aos indivíduos com litíase cálcica6,10 ou
hipercalciúria idiopática é recomendada uma ingestão normal
de cálcio – 1,0-1,2 g/dia3-6,10 ou 3 porções de alimentos
lácteos.5 É preferível a ingestão de cálcio de fontes
alimentares,3,5,6 uma vez que a suplementação foi associada,

em alguns estudos epidemiológicos, a risco aumentado de
formação de cálculos;5 desconhece-se se isto poderá ter relação
com o sal (citrato vs. carbonato), ou com o timing de ingestão,6

uma vez que a toma fora das refeições pode dificultar a união
ao oxalato.5,6 Se os suplementos estiverem indicados, como na
presença de hiperoxalúria intestinal,3 devem ser tomados
juntamente com as refeições, para permitir a sua complexação
com o oxalato.3,5

Proteína animal. A proteína derivada de fontes animais
aumenta o risco de cálculos por aumento do cálcio5 e oxalato e
pela diminuição do pH e do citrato urinários.3,5 O aporte
proteico recomendado é 0,8 g/kg/dia3-5,10 a 1,0 g/kg/dia.3,4

Sódio. Diminuir a ingestão de sal é essencial para prevenir a
formação de cálculos;1,5 estudos fisiológicos, dados epidemiológicos
e dados de um ensaio aleatorizado e controlado sublinham o papel
da ingestão excessiva de sódio na sua formação.6 Isto ocorre por
aumento da excreção urinária de cálcio e diminuição do citrato
urinário.3,5 A excreção de cálcio induzida pelo sódio é ainda
agravada pela hipercalciúria induzida pela ingestão de proteína
animal.5 A moderação da ingestão de sódio deve ser
recomendada a todos os indivíduos que formem cálculos.6 A
sua ingestão deve ser limitada a 2300 mg/dia (100
mEq/dia)5,6,10 ou 4-5 g/dia de sal.3,4

Outras medidas. Na presença de hiperoxalúria, pode ser
prudente limitar a ingestão de alimentos ricos em oxalato,1,3,5-7

particularmente em face da evidência de que os formadores de
cálculos possuem uma maior absorção intestinal de oxalato,6

mantendo uma adequada ingestão de cálcio.1,5-7 Alimentos com
elevado teor de oxalatos, como espinafres,1,5,7,9 beterrabas,
chocolate,1,5,9 chá,1,5 batatas,5,7 nabos, ervilhas, endívias,
acelgas, bebidas de cola,1 ruibarbo, frutos secos e farelo devem
ser evitados.5 Na presença de hiperuricosúria deve reduzir-se a
ingestão de alimentos ricos em purinas1,3,7,9 – algumas carnes,
como vísceras,1,9 charcutaria, galinha, coelho;1 peixes, como
sardinhas,1,9 pescada, linguado, bacalhau;1 alguns mariscos,1,9

feijão verde, grão, espargos, lentilhas e couve flor,1 limitando o
aporte total de proteína animal como acima referido.5

Estilo de vida
Existe evidência limitada de que as modificações ao estilo de
vida previnam a recorrência de cálculos urinários; contudo, elas
são importantes para prevenir comorbilidades.4 Os indivíduos
com excesso de peso devem tentar alcançar um peso
normal1,3,4 através do aumento da atividade física e da
modificação da dieta.4 A prática de exercício físico deve ser
regular, com reposição adequada de líquidos.1,3
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