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A Litiase Renal é frequentemente designada na população portuguesa de “Pedra nos Rins”. Este termo 

na realidade é a melhor descrição da doença litiásica urinária, uma vez que esta designa objetos duros, 

constituídos por inúmeros cristais, semelhantes por isso a pedras, e que no caso da litíase urinária se 

desenvolvem principalmente no interior dos rins. Estas pedras podem variar muito no seu tamanho desde 

alguns milímetros até vários centímetros. 

As funções do rim são várias sendo uma delas manter o equilíbrio normal de minerais e sais no nosso 

organismo. Em determinadas circunstâncias substâncias que normalmente se dissolvem na urina tais 

como o cálcio, o oxalato e o fosfato, podem formar cristais. Se estes cristais se unirem uns aos outros 

forma-se uma “pedra” no interior do rim. 

 

As pedras do rim podem variar no tipo de composição dos seus minerais. Na população portuguesa e na 

região do Minho os dois tipos mais comuns de pedra são as pedras de cálcio e as pedras de ácido úrico. 

Pedras de Cálcio: estas são as mais comuns no Minho e são principalmente compostas por cálcio e 

oxalato. Os motivos pelos quais estas pedras se formam são vários, podendo dever-se a excesso de 

eliminação de cálcio na urina, ou então por excesso de eliminação de oxalato na urina. Várias doenças 

ou dietas inapropriadas podem contribuir para estes dois eventos. 

Pedras de Ácido Úrico: estas pedras são também muito frequentes no Minho e devem-se sobretudo à 

dieta característica desta região. O ácido úrico não é mais do que um dos produtos da degração das 

proteínas. Para a formação desta pedras contribuem dois factores fundamentais, o excesso de produção 

e eliminação de ácido úrico na urina e o pH ácido da urina.Assim sendo é fácil percebermos que pessoas 
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que consomem grandes quantidades de proteína (por exemplo muitas carnes vermelhas) são muito 

susceptíveis a formarem este tipo de pedras no interior dos rins. 

 

Diagnóstico 

Muitas pessoas descobrem que têm pedras nos rins após terem um episódio de dor muito violenta na 

região lombar habitualmente. Este episódio de dor habitualmente por ser tão intenso, torna-se 

inesquecível, e obriga os doentes a recorrerem rapidamente aos cuidados médicos. Na Urologia, 

designamos este episódio de dor intensa na região lombar como Cólica Renal. Esta dor deve-se ao facto 

de apedra que se formou no rim, soltar-se do interior do rim e encravar habitualmente no ureter (estrutra 

tubular que liga o interior do rim à bexiga). Quando isto acontece a urina que o rim está a produzir não 

consegue mais passar para a bexiga, distendendo o interio do sistema colector renal e causando a dor 

tão intensa. 

A outra forma de um doente descobrir que tem pedra nos rins é através da realização de uma Ecografia 

de rotina ou TAC abdominal por outro motivo clíncio. 

Independentemente da forma como descobrimos a pedra nos rins, frequentemente teremos que 

proceder a análises da urina e sangue, não só para determinarmos se a pedra está a causar problemas 

ao doente numa fase aguda mas também para tentarmos determinar qual o tipo de pedra que o doente 

tem e qual o motivo pelo qual ela se formou. Também frequentemente necessitamos de fazer ecografia 

ou TAC renais para decidirmos qual o melhor tratamento para cada doente. 

 

Prevenção 

É provável que um doente que formou uma pedra nos rins venha no futuro a formar mais. A nossa 

Filosofia no tratamento das Pedras dos Rins assenta muito na prevenção da formação de pedras de 

forma a evitar tratamentos mais invasivos para o doente que frequentemente necessitam de ser 

cirúrgicos. Assim, o primeiro passo é sempre tentarmos descobrir o tipo de pedra que o doente tem e 

porque motivo a formou. Assim sendo os nossos doentes são frequentemente submetidos a uma série 

de exames que denominamos de “Estudo metabólico” que vai exigir entre outros exames a análise da 

urina produzida pelo doente durante um dia inteiro (24 horas). Os resultados do estudo metabólico vão 

orientar mais especificamente o tipo de tratamento que o doente necessita. Este tratamento, de forma 

muito geral vai passar por alterações do estilo de vida e da dieta (aumento da ingestão de líquidos para 

mais de 2 litros por dia, diminuir a ingestão de sal, diminuir a ingestão de carne, manter uma dieta 
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normal em cálcio) ou então pela necessidade de tratamento medicamentoso (alcalinizantes da urina, 

suplementação com citrato, diuréticos tiazidicos, alopurinol). 

 

Tratamento Cirúrgico Minimamente invasivo 

Por vezes o tratamento dos doentes particularmente com cólica renal, obriga a uma intervenção cirúrgica, 

para remoção da pedra. O tratamento cirúrgico da litíase renal, no passado muito dependente de 

cirúrgicas abdominais por incisões, foi revolucionado nos últimos anos. Assim sendo na quase totalidade 

dos casos a pedra poderá ser removida através da via urinária, sem qualquer incisão. Para esse efeito, 

os nossos doentes que necessitam de remover uma pedra serão submetidos a cirurgia endoscópica pela 

via urinária que se designa de ureteroscopia ou renoscopia com fragmentação das pedras em minúsculos 

fragmentos, através de um LASER. A possibildade de usarmos aparelhos flexíveis permite-nos tratar 

mesmo os casos de cálculos intra-renais volumosos. As principais vantagens desta técnica são a 

recuperação rápida dos doentes após a cirurgia, praticamente sem dor. 


