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RESUMO 

 

Introdução: A urolitíase é uma doença comum e recorrente, cuja relação epidemiológica com o 

diabetes mellitus e a hipertensão arterial já é bem conhecida. Nas últimas décadas houve um 

aumento da prevalência de urolitíase em paralelo à pandemia de síndrome metabólica. Neste 

contexto, os dados brasileiros ainda são escassos.  Objetivos: Estimar a prevalência de história de 

urolitíase em uma amostra não randomizada de adultos em nível de atenção primária e analisar sua 

associação com a hipertensão arterial, diabetes mellitus e síndrome metabólica. Métodos: Estudo 

transversal incluindo indivíduos adultos (hipertensos, diabéticos ou controles) adscritos ao 

Programa de Médico de Família de Niterói - Rio de Janeiro, Brasil. Os participantes foram 

avaliados através de questionário padronizado e submetidos a avaliações clínica e laboratorial. Os 

dados foram coletados entre julho de 2006 e dezembro de 2007, e analisados em 2011. O 

diagnóstico de síndrome metabólica baseou-se no critério harmonizado. Resultados: Foram 

avaliados 740 adultos (M:F = 0,85; média de idade 43 + 12 anos; 30% brancos e 70% não 

brancos; 19,3% de diabéticos; 31,8% de hipertensos). Aproximadamente metade da amostra 

apresentava síndrome metabólica (42,5%). A prevalência global de história de urolitíase foi 

10,1%. História positiva foi encontrada em 14,0%, 10,2% e 8,6% dos diabéticos, hipertensos não 

diabéticos e controles, respectivamente. A cor da pele branca (P<0,001), presença de síndrome 

metabólica (P=0,003) e história familiar positiva (P=0,001) foram independentemente 

relacionadas à história de urolitíase. Os portadores de síndrome metabólica apresentaram maior 

acidez urinária (P=0,006), maior natriurese (P=0,012) e maior uricosúria (P=0,004) em relação aos 

demais. A prevalência de litíase aumentou de forma proporcional ao número de critérios de 

síndrome metabólica. Conclusões: A síndrome metabólica é um fator essencialmente modificável 

que está associado ao aumento progressivo da prevalência de urolitíase, conforme acumulação de 

seus critérios diagnósticos. Estes achados reforçam o elo recém-sugerido entre urolitíase e fatores 

de risco cardiovascular. 

 

Palavras-chave: Urolitíase, Síndrome metabólica, Diabetes mellitus, Hipertensão arterial, Ácido 

úrico.



ABSTRACT 

 

Background: Urolithiasis is a common and recurrent disease, with a well-established relationship 

with diabetes mellitus and hypertension. A progressive increase in its prevalence rate has been 

described in recent decades, in parallel to obesity pandemic. In this regard, Brazilian data are 

scarce. Aim:  To estimate the prevalence of history of urolithiasis in a non-randomized sample of 

adults assisted by a community-based health program and to analyze its association with arterial 

hypertension, diabetes mellitus, and metabolic syndrome. Methods: Cross-sectional study 

including adults (non-diabetic hypertensives, diabetics or controls) assisted by the Family Doctor 

Program of Niteroi, Rio de Janeiro, Brazil. Participants were assessed through a standardized 

questionnaire and underwent clinical and laboratory evaluations, including blood and urine 

samples. Data were collected from July 2006 to December 2007 and analyzed in 2011. The 

diagnosis of metabolic syndrome was based on harmonized criteria. Results: A total of 740 adults 

were enrolled (M: F = 0.85; 43 ± 12 years; 30% white, and 70% non-white; 19.3% diabetics and 

31.8% hypertensives). Almost half of subjects (42.5%) had metabolic syndrome. The prevalence 

of urolithiasis in the sample was 10.1%. Positive history was found in 14.0%, 10.2% and 8.6% 

among diabetics, hypertensives non-diabetics and controls, respectively. White skin color 

(P<0.001), positive family history (P=0.001), and metabolic syndrome (P=0.003) were 

independently associated with urolithiasis. Subjects with metabolic syndrome had more acidic 

urine (P=0.006), increased natriuresis (P=0.01) and higher uricosuria (P=0.004) compared to non-

affected ones. The prevalence of urolithiasis increased in proportion to the number of criteria for 

metabolic syndrome. Conclusions: Metabolic syndrome is a modifiable factor associated with 

urolithiasis and the accumulation of its diagnostic criteria seems to progressively increase the risk 

of urolithiasis. These findings reinforce the recent suggested link between urolithiasis and 

cardiovascular risk factors. 

 

Key-words: Urolithiasis, Metabolic Syndrome X, Diabetes mellitus, Hypertension, Uric acid.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A era moderna é marcada pela inovação tecnológica e industrialização maciça, 

facilitando as atividades humanas e proporcionando acesso à alimentação mais prática e 

rápida.  A evolução socioeconômica modificou o estilo de vida da população nas últimas duas 

décadas, priorizando atividades mentais em detrimento ao esforço físico, além de popularizar 

o “fast-food”. Neste contexto, o mundo vem presenciando uma pandemia de obesidade, 

notadamente nos países desenvolvidos. Em 2009, estimou-se que cerca de 18 a 34% da 

população norte-americana era obesa
1
. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), entre 2008 e 2009, o excesso de peso já atingia metade da população 

adulta brasileira; uma em cada três crianças (de 5 a 9 anos); e um quinto dos adolescentes no 

país 
2
. 

A obesidade somada ao aumento da pressão arterial, dislipidemia e distúrbios do 

controle glicêmico integra a síndrome metabólica, cuja presença determina maior risco 

cardiovascular e de diabetes mellitus tipo 2
3
. 

Estudos recentes apontam ainda para aumento do risco de urolitíase nos portadores 

desta síndrome
4
, bem como em pacientes obesos

5
, diabéticos

6
 e/ou hipertensos

7
, modificando 

o paradigma da doença calculosa renal. Assim, a enfermidade antes considerada restrita ao 

trato genito-urinário, atualmente assume o papel de doença sistêmica, cujo elo fisiopatológico 

com a síndrome metabólica ainda não foi esclarecido. 

A prevalência mundial da urolitíase é estimada entre 5 a 10%, com predomínio entre 

indivíduos do sexo masculino
8
. Dados norte-americanos demonstram aumento progressivo da 

doença nas últimas décadas, de forma paralela à epidemia de síndrome metabólica
9
.
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Entre julho de 2006 e dezembro de 2007 a Universidade Federal Fluminense, em 

parceria com a Fundação Municipal de Saúde, promoveu um estudo epidemiológico na cidade 

de Niterói (estudo CAMELIA, ou cardio-metabólico-renal familiar) buscando investigar a 

casuística brasileira da síndrome metabólica no âmbito familiar e suas repercussões clínicas. 

A partir do inquérito de famílias vinculadas ao programa de hipertensão e diabetes do 

Programa de Médico de Família (PMF) de Niterói, este estudo gerou um banco de dados 

repleto de informações sobre portadores de síndrome metabólica. 

A presente dissertação trata da análise do banco de dados do CAMELIA sob o enfoque 

da doença calculosa renal, no intuito de estimar sua prevalência na população adulta daquele 

estudo, bem como buscar associação da urolitíase com diabetes mellitus, hipertensão arterial e 

síndrome metabólica. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. UROLITÍASE 

2.1.1. Epidemiologia 

A urolitíase é a terceira causa mais comum de doença do trato genito-urinário, sendo 

apenas superada pelas infecções urinárias e afecções prostáticas.  Sua prevalência é estimada 

entre 5 a 10%
8
, acometendo principalmente indivíduos entre a terceira e quarta décadas de 

vida, com grande impacto econômico. Acomete principalmente os indivíduos do sexo 

masculino, com alta taxa de recidiva se não tratada - 10% em 1 ano, 50% em 5 anos e até 75% 

em 20 anos
10,11

. 

As alterações anatômicas do trato urinário contribuem de forma expressiva para a 

formação de cálculos
12

, porém há inúmeros relatos de casos em pacientes com anatomia 

genito-urinária normal. Os fatores de risco mais conhecidos incluem o sexo masculino
13

, 

idade avançada
14

, etnia
14,15

, história familiar de urolitíase
16

, clima quente
17

, ocupação
18,19

, 

alterações dietéticas (dieta hiperproteica e/ou hipersódica ou baixa ingesta hídrica)
20-23

, 

sedentarismo
13

, alterações metabólicas (por exemplo, a hipercalciúria, gota)
24,25

, infecção 

urinária de repetição
26

, hiperparatireoidismo
27

, alterações do pH urinário
28

 (pH alcalino na 

acidose tubular renal ou infecção por germes produtores de urease e pH ácido na diátese 

gotosa), imobilização prolongada
29

 e uso de drogas litogênicas
30,31

. Adicionalmente tem sido 

descrito um aumento da formação de cálculos em pacientes hipertensos
7,32

, diabéticos
6
 e/ou 

obesos
33

, notadamente portadores de síndrome metabólica. 
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2.1.2. Fisiopatologia 

O processo de formação do cálculo renal se dá através da biomineralização, na qual há 

formação de base mineral sobre matriz orgânica. Esta, por sua vez, é regulada por fatores 

físico-químicos e biológicos. 

 

2.1.2.1. Fatores físico-químicos 

A saturação urinária é um dos fatores preponderantes na litogênese. A relação entre a 

quantidade de soluto e solvente (P. ex. oxalato de cálcio, fosfato de cálcio ou ácido úrico) na 

urina classifica-a como subsaturada ou estável, saturada ou metaestável e supersaturada ou 

instável. Urinas supersaturadas favorecem o processo de nucleação, no qual ocorre a 

cristalização espontânea de sais e rápido crescimento cristalino
34

. Ao núcleo pré-formado 

agregam-se outras partículas cristalinas, formando novas camadas de sais iguais ou diferentes 

(crescimento epitaxial)
35

, o que resulta na formação do cálculo propriamente dito. Alterações 

do pH urinário podem ainda facilitar a precipitação de cristais, como é o caso do ácido úrico e 

da cistina em urinas ácidas e do fosfato de cálcio na urina alcalina
36

.  

Em condições de subsaturação há ausência de cristalização e possível dissolução de 

cristais pré-formados
37

. Sob esse ponto de vista, o aumento da ingesta hídrica tem papel 

fundamental na profilaxia da urolitíase
23

. Já em urinas metaestáveis pode haver ou não o 

crescimento de cristais pré-formados, na dependência da atuação dos ditos “inibidores da 

cristalização” 
38,39

.  

 

2.1.2.2. Fatores biológicos 

Os inibidores da cristalização impedem a nucleação espontânea, bem como previnem 

o crescimento e a agregação posteriores. O citrato, pirofosfato e magnésio são exemplos de 

inibidores micromoleculares
40

. Já os glicosaminoglicanos, a nefrocalcina, uropontina, 

bikunina, fragmento urinário da protrombina e a proteína de Tamm-Horsfall são inibidores 

macromoleculares
41-45

. 
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2.1.3. Tipos de cálculo 

Os sais de cálcio são os principais constituintes da maioria dos cálculos. Cálculos de 

oxalato de cálcio são o tipo mais frequente, respondendo por cerca de 70 a 80% dos casos de 

litíase. Predominam entre indivíduos do sexo masculino, e não invariavelmente têm o núcleo 

composto por fosfato de cálcio (apatita), originário das placas de Randall, situadas no 

revestimento dos ductos coletores nas papilas renais
46

. O oxalato de cálcio mono-hidratado 

recebe a nomenclatura de wewelita e o di- hidratado, weddelita. 

As infecções urinárias de repetição, mais comuns em mulheres, estão associadas à 

formação de cálculos ditos “coraliformes” ou “em chifre de veado”, compostos por fosfato 

triplo (fosfato – amônio - magnésio), também chamado estruvita. É o segundo tipo mais 

frequente de cálculo - cerca de 15%
47

. 

O ácido úrico é o componente predominante em cerca de 10% dos cálculos, estando 

intimamente relacionado à presença de gota
48

 ou diarreia crônica
49

. Recentemente tem sido 

descrita uma maior proporção deste tipo de cálculo entre indivíduos diabéticos e portadores de 

síndrome metabólica
50, 51

.  

Outros 10% dos cálculos são compostos por fosfato de cálcio (apatita ou brushita), 

notadamente em mulheres portadoras de hiperparatireoidismo ou acidose tubular renal 

distal
52, 53

. 

Causas menos comuns de urolitíase incluem os cálculos induzidos por drogas (1-2%), 

tais como indinavir, triantereno, sulfonamidas
54

 e ceftraxione
55,56

, e a cistinúria (<1%)
57

. 

 

2.1.4. Quadro Clínico 

A urolitíase é frequentemente assintomática, sendo descoberta incidentalmente por 

estudos radiológicos realizados por outros motivos.  As manifestações clínicas estão 

intimamente relacionadas à obstrução do trato urinário causada pela entrada do cálculo no 

ureter ou aprisionamento do mesmo na junção pielo-ureteral, após ter se desprendido da 

papila renal. Os sintomas incluem dor lombar do tipo cólica, de forte intensidade, 

acompanhada de náuseas e/ou vômitos e hematúria macro ou microscópica. A dor pode 

irradiar para o testículo ipsilateral ou grandes lábios, conforme a passagem do cálculo pelo 
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ureter distal. Diferentemente do paciente com abdome agudo, os pacientes com cólica 

nefrética estão geralmente agitados e inquietos. Disúria, polaciúria e urgência miccional – 

sintomas habituais de infecção urinária - frequentemente acompanham cálculos impactados na 

junção uretero-vesical
58

.  

O diagnóstico diferencial inclui dor musculoesquelética, herpes zoster, diverticulite, 

úlcera duodenal, colecistite aguda, pielonefrite, infarto renal, hemorragia renal, desordens 

ginecológicas e obstrução ureteral por fragmentos de papila e/ou coágulos na necrose papilar 

ou ainda por estenose ureteral
59

. 

 

2.1.5. Alterações metabólicas 

2.1.5.1. Hipocitratúria 

O citrato é um potente inibidor da cristalização, crescimento e agregação de sais de 

cálcio, tornando-os solúveis. A hipocitratúria incide em torno de 15 a 60% de pacientes 

litiásicos, constituindo a principal causa corrigível da urolitíase por oxalato de cálcio
60-62

. É 

definida por uma excreção diária de citrato inferior a 320mg
63

, sendo considerada idiopática 

em 10 a 40% dos pacientes
64

. 

A excreção de citrato na urina é regulada pelo equilíbrio ácido-base e ingestão 

proteica. Em condições de acidose intracelular, eleva-se a taxa de reabsorção de citrato no 

filtrado glomerular através do aumento da atividade de seu cotransportador na membrana 

apical (NaDC1)
65

, e acelera-se seu metabolismo na célula tubular proximal através da 

estimulação de enzimas citoplásmicas e mitocondriais
66,67

. Deste processo resulta a 

hipocitratúria que não invariavelmente acompanha os quadros de hipopotassemia, 

insuficiência renal, diarreia crônica, uso de acetazolamida e acidose tubular renal distal. 

Dietas hiperproteicas levam à sobrecarga ácida, causando efluxo de cálcio do tecido ósseo e 

aumento da calciúria, aliados à acidose intracelular e hipocitratúria superveniente. Este é um 

dos mecanismos pró-litogênicos envolvidos em dietas de emagrecimento, tipicamente pobres 

em carboidratos e ricas em proteínas
20

. A ingestão de alimentos ricos em ácido cítrico não 

parece influenciar significativamente a citratúria, uma vez que, após ser absorvido, o citrato é 

quase completamente metabolizado em bicarbonato no fígado e tamponado pelo íon 

hidrogênio
68

. 
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A hipocitratúria também pode suceder quadros de infecções urinárias, devido à 

degradação do citrato por enzimas bacterianas
69

. 

O tratamento consiste na administração de citrato de potássio (30 a 60mEq/dia)
70,71 

em 

doses fracionadas, conforme a gravidade do caso.  Este medicamento consegue aumentar a 

citratúria não pelo maior aporte de citrato per se, porém por sua atuação como agente 

alcalinizante, uma vez que o cátion (K
+
) que acompanha o citrato ingerido não é capaz de 

tamponar o bicarbonato gerado
72

. O sucesso terapêutico deve ser monitorado através da 

medição do pH urinário e coleta de urina de 24h. 

 

2.1.5.2. Hiperuricosúria 

O ácido úrico é o produto final de degradação das purinas, cujas concentrações sérica 

e urinária em humanos são significativamente maiores quando comparadas às de outros 

mamíferos
73

. Sua excreção diária costuma ultrapassar 600mg/dia e, tendo em vista sua 

solubilidade limitada a 96mg/l, o ácido úrico urinário apresenta um grande risco de 

precipitação
74

. Sua forma não dissociada predomina na urina ácida (pH <5,5), levando à 

cristalúria e formação de cálculo renal, mesmo em indivíduos com taxa de excreção diária 

normal
75,76

. Sob estas condições, há a facilitação da formação de cálculos de oxalato de cálcio 

através da gênese do núcleo inicial de ácido úrico e posterior crescimento epitaxial
77

.  A 

hiperuricosúria é definida como a excreção urinária de ácido úrico superior a 800mg/dia em 

homens e 750mg/dia em mulheres. Está associada ao abuso dietético, uso de drogas que 

previnem a reabsorção do ácido úrico no túbulo proximal (losartan, probenecida) e aumento 

do catabolismo das purinas, como nas desordens mieloproliferativas, doenças hemolíticas e 

pós-quimioterapia
74

. Este, contudo, não é o principal mecanismo envolvido na gênese de 

cálculos de ácido úrico, e sim a sobrecarga ácida urinária
78

. 

A urina ácida pode resultar da ingestão excessiva de proteínas ou amoniagênese 

deficiente. Dietas hiperproteicas são definidas como aquelas cujo teor de proteínas ultrapassa 

a necessidade diária recomendada (acima de 0,8g/kg/dia em adultos)
79,80

. O metabolismo 

proteico gera uma grande quantidade de ácidos, especialmente sob a forma de sulfatos e 

fosfatos. O rim responde a esta sobrecarga ácida através da amoniagênese e acidez titulável 

(tampões como o fosfato e outros ânions orgânicos). O aumento da excreção ácida diária e da 

acidez titulável
81,82

 associadas à amoniagênese deficiente
50

 têm sido descritos em indivíduos 
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portadores de síndrome de resistência insulínica, explicando a maior proporção de cálculos de 

ácido úrico encontrada nestes indivíduos
51,83

. 

O tratamento de cálculos de ácido úrico consiste no aumento da ingestão hídrica 

visando volume urinário superior a 2 litros por dia, adoção de dieta predominantemente 

vegetariana
84

 e alcalinização urinária
85

. O citrato de potássio, bicarbonato de sódio ou 

acetazolamida são drogas utilizadas com este fim. A dosagem deve ser titulada conforme o 

pH urinário, especialmente no período pós-prandial. O pH urinário deverá ser mantido acima 

de 6,1 e abaixo de 7,0 para evitar a formação superveniente de cálculos de fosfato de cálcio. 

Os inibidores da xantina oxidase como o alopurinol devem ser utilizados na presença de 

hiperuricemia e/ou hiperuricosúria
86

. 

 

2.1.5.3. Hipercalciúria 

Caracteriza-se por uma excreção urinária de cálcio superior a 0,1mmol/kg/dia 

(equivalente a 4mg/kg/dia)
87

 ou, em crianças, relação cálcio/creatinina superior a 0,21:1, em 

amostra de urina em jejum
88

, na ausência de manipulação dietética.  

Na vigência de hipercalciúria, a dosagem do cálcio sérico fornece pistas importantes 

para o diagnóstico de base. A hipercalciúria acompanhada de hipercalcemia caracteriza o 

quadro de hipercalciúria reabsortiva, no qual o aumento da reabsorção óssea é o responsável 

pela hiperexcreção de cálcio. É o caso do hiperparatireoidismo, sarcoidose, imobilização 

prolongada, hipertireoidismo, entre outros. Cabe ressaltar, porém, que nem sempre a elevação 

do cálcio sérico está presente nestas condições
89

. 

A presença de hipercalciúria em vigência de normocalcemia, após correção de 

eventuais desequilíbrios dietéticos e sem causa sistêmica aparente, é chamada de 

hipercalciúria idiopática
90

. A hipercalciúria idiopática parece ter caráter hereditário, uma vez 

que pelo menos metade dos pacientes com este distúrbio apresentam história familiar positiva. 

A herança é complexa, estando ligada a uma série de polimorfismos genéticos
91

. 

Na década de 70, Pak e colaboradores propuseram uma subdivisão da hipercalciúria 

idiopática em dois tipos, conforme mecanismo fisiopatológico de base:
92,93

  

a) hipercalciúria absortiva ou intestinal;  
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b) hipercalciúria renal. 

 

Hipercalciúria absortiva ou intestinal 

Caracteriza-se pelo aumento primário da absorção intestinal de cálcio, gerado pela 

maior produção de vitamina D ou aumento da densidade de seus receptores intestinais. O 

aumento do cálcio circulante suprime as glândulas paratireóides, reduzindo a secreção do 

paratormônio (PTH) e, por conseguinte, reduzindo a reabsorção tubular do cálcio, 

manifestada clinicamente pela hipercalciúria. 

A hipercalciúria absortiva pode ser subdivida em três tipos, conforme apresentação 

clínica: 

a) Tipo I: Hipercalciúria absortiva não dependente da dieta (mesmo nas dietas 

restritas em cálcio mantém-se a hipercalciúria); 

 

b) Tipo II. Hipercalciúria absortiva dependente da dieta (calciúria normal em 

vigência de dieta restrita em cálcio); 

 

c) Tipo III. Hipercalciúria induzida por fosfatúria anormal. O aumento da 

excreção de fósforo leva à hipofosfatemia e ativação secundária da vitamina D 

aumentando a absorção intestinal de cálcio e originando hipercalciúria. 

Comporta-se clinicamente de maneira similar ao tipo I. Neste subtipo de 

hipercalciúria absortiva devem ser evitados os fatores indutores de fosfatúria, 

tais como a dieta com excesso de carboidratos. 

 

Hipercalciúria renal 

Caracteriza-se por um defeito primário na reabsorção tubular de cálcio que leva à 

queda da calcemia e aumento secundário do PTH, com subsequente mobilização do tecido 

ósseo e aumento da absorção intestinal de cálcio. A redução da reabsorção tubular não 

compensada pelo aumento da absorção intestinal de cálcio leva ao balanço negativo de cálcio 

e subsequente reabsorção óssea. A análise de densitometria mineral óssea em pacientes 

litiásicos tem demonstrado que os Z-escores da coluna lombar e cabeça do fêmur variam de 
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forma inversamente proporcional à perda urinária de cálcio, acarretando maior predisposição 

a fraturas
94, 95

. 

Embora esclarecedora, a classificação proposta por Pak não altera de forma 

substancial o manejo clínico da hipercalciúria idiopática
87

. Independente do tipo, o aumento 

da ingestão hídrica, a restrição de sódio e proteínas na dieta
96

 e o uso de diuréticos tiazídicos 

devem ser encorajados, visando reduzir a concentração de cálcio urinário
97

. O papel dos 

tiazídicos na prevenção e tratamento da osteopenia ainda é controverso; alguns estudos 

mostram benefício e outros não
98-100

. 

No passado acreditava-se que a restrição dietética de cálcio era benéfica. Estudos 

posteriores mostraram que a excreção de oxalato era inversamente proporcional a ingestão de 

cálcio
101

 e que a taxa de formação de cálculos era menor em indivíduos com maior aporte 

desta substância
102

, tanto de origem alimentar quanto por suplementos. Um estudo 

observacional isolado de Curhan e colaboradores
103

 sugeriu aumento do risco de litíase em 

mulheres que usavam cálcio suplementar. Todavia, a falta de efeito dose-resposta e a 

concentração de risco nas faixas com menor suplementação de cálcio sugerem que deveria 

haver outra causa para a pequena desproporção do risco de litíase nestas mulheres
104

.  

Desta forma, atualmente recomenda-se uma ingestão de pelo menos 800mg por dia de 

cálcio, que atua como um fixador de oxalato, evitando sua absorção intestinal na forma livre e 

consequente excreção renal
105

. Além de aumentar a formação de cálculos, a restrição de cálcio 

tende a exacerbar a osteopenia em portadores de urolitíase e, portanto, deve ser 

desencorajada
106

. 

 

2.1.5.4. Acidose tubular renal distal 

A acidose tubular renal (ATR) distal ou tipo I caracteriza-se pela inabilidade do néfron 

distal em excretar a carga ácida diária, levando à acidose metabólica crônica do tipo 

hiperclorêmica, cuja presença determina o desvio compartimental de H+ para o interior das 

células gerando acidose intracelular. A acidose crônica reduz a excreção urinária de citrato e 

diminui a reabsorção tubular de cálcio, causando hipercalciúria e favorecendo a formação de 

cálculos renais
107

. Na vigência de acidemia, o pH urinário é inapropriadamente elevado 

(>5,5). Visando manter a eletroneutralidade celular, ocorre maior secreção de potássio para a 
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luz tubular. A hipocalemia resultante manifesta-se clinicamente por fraqueza muscular ou 

outras queixas músculo-esqueléticas, tais como a paralisia muscular periódica.
108,109

 

Pacientes com a forma incompleta da doença têm pH urinário constantemente elevado 

e menor excreção de citrato à semelhança das formas completas, porém são capazes de manter 

a excreção ácida e a concentração plasmática de bicarbonato em uma faixa normal. Achados 

característicos incluem maior concentração urinária de amônio em relação à esperada para o 

pH e falha em reduzir o pH urinário a menos que 5,5, tanto espontaneamente quanto por 

sobrecarga ácida
110

. 

A terapia alcalinizante corrige a acidose metabólica, a hipocalemia e a hipocitratúria. 

Sais à base de potássio parecem ser mais vantajosos em relação ao sais à base de sódio, uma 

vez que exercem ainda efeito redutor sobre a calciúria, sem aumentar a concentração de urato 

e fosfato urinários
111

.  

 

2.1.5.5. Cistinúria 

A cistinúria é uma doença autossômica recessiva gerada por um defeito no transporte 

de aminoácidos dibásicos (cistina, ornitina, lisina e arginina) no intestino e nas células 

tubulares proximais do rim, impedindo sua reabsorção
112

. O defeito ao nível intestinal não 

tem expressão clínica, uma vez que é compensado pela absorção de oligopeptídeos.  

Os cristais de cistina têm baixa solubilidade em pH urinário normal, levando à 

litogênese. A urolitíase é a única manifestação clínica desta doença. O diagnóstico é 

facilmente obtido através da análise do cálculo por espectroscopia infravermelha ou 

sedimentoscopia da urina, que revela típicos cristais hexagonais de cistina
113

. Embora 

incomuns, estes cristais podem ser encontrados também na cistinose, geralmente com 

depósito tecidual, não sendo, portanto, isoladamente patognomônicos. Ressalta-se, porém, 

que a cistinose não cursa com urolitíase e frequentemente leva à insuficiência renal ainda na 

infância
114

. Outra ferramenta diagnóstica é a pesquisa qualitativa de cistina através do teste do 

nitroprussiato de sódio. Este, porém, é um método com baixa sensibilidade
115

. 

A fisiopatologia deve-se a um defeito congênito no transportador de aminoácidos 

heterodimérico localizado na borda em escova das células tubulares proximais e nos 

enterócitos
116

. Este transportador é formado por duas proteínas; uma de cadeia pesada, 
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decodificada pelo gene SLC3A1 (SLC de “solute carrier”), e outra de cadeia leve, 

decodificada pelo SLC7A9
117

. A cistinúria pode ser classificada em três subtipos, conforme a 

mutação destes genes:
118

 

a) Tipo A, causada por mutações no gene SLC3A1; 

b) Tipo B, causada por mutações no gene SLC7A9; 

c) Tipo AB, causada por mutação em ambos os genes. 

 

O tipo A homozigoto é o fenótipo mais frequente (cerca de 60% dos casos), com 

apresentação clínica mais grave e precoce
119

. Indivíduos heterozigotos do tipo A 

habitualmente apresentam padrão de excreção de aminoácidos normal e são assintomáticos. Já 

os indivíduos portadores do fenótipo B, tanto homozigotos quanto heterozigotos, são 

formadores de cálculo, porém com gravidade menor do que aquela encontrada no fenótipo 

A.
120

 O tipo AB é o menos comum e cursa com risco litogênico leve. 

A doença costuma ser mais grave nos homens em relação às mulheres, por manifestar-

se mais precocemente e produzir mais cálculos
118

. A função renal costuma ser preservada 

mesmo após longo curso da doença
120

.  

Em qualquer dos casos está indicado o aumento da ingesta hídrica (entre 3 e 3,5 litros 

por dia), visando reduzir a saturação da cistina
121

. Deve ser feita restrição dietética de 

metionina, encontrada em alimentos de origem animal. Indica-se a alcalinização urinária com 

citrato de potássio ou acetazolamida, visando a manter pH urinário entre 6,5 e 7,0. Sais à base 

de sódio devem ser evitados, uma vez que aumentam a excreção urinária de cistina
122

. A 

terapia alcalinizante por si só tem eficácia limitada, dado o alto pKa da cistina (8,3)
123

, com 

risco de precipitação de fosfato de cálcio. Recomenda-se ainda o uso de agentes 

solubilizadores da cistina, como a D-penicilamina e a alfamercaptopropionilglicina (nomes 

comerciais: thiola
R
 e tiopronina

R
). Estas medicações convertem a cistina em cisteína e 

formam com ela pontes dissulfídricas, reduzindo a concentração de cistina livre
124

. 

Medicações alternativas incluem a glutamina
125

, N-acetilcisteína
126

 e captopril em doses 

elevadas
127,128

. 

A resposta terapêutica pode ser monitorada através da quantificação do teor de cistina 

urinária por meio de cromatografia líquida de alta performance (HPLC ou high performance 

liquid chromatography)
129,130

. 
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2.1.5.6. Hiperoxalúria 

O ácido oxálico é um ácido orgânico de baixa solubilidade, oriundo do metabolismo 

endógeno da glicina, glioxalato e ácido ascórbico. Uma vez formado, este ácido não se 

metaboliza ou reutiliza, sendo eliminado exclusivamente por via renal. A principal fonte 

endógena de oxalato é a via metabólica do glioxalato. A glioxalato aminotransferase 

metaboliza o glioxalato em glicina no peroxissoma hepático utilizando a vitamina B6 como 

cofator
131

. Em situações normais, apenas 10% do oxalato ingerido é absorvido no intestino e 

então secretado na urina. Os restantes 90% são eliminados nas fezes sob a forma de oxalato de 

cálcio. 

A hiperoxalúria é definida como a excreção urinária de oxalato superior a 45 

mg/dia
132

. Sua presença causa supersaturação de oxalato de cálcio urinário, contribuindo para 

a formação de cálculo
133

. É classificada em três tipos, conforme sua fisiopatologia: 

a) Hiperoxalúria dietética; 

b) Hiperoxalúria entérica; 

c) Hiperoxalúria primária. 

 

Hiperoxalúria dietética 

A hiperoxalúria dietética é derivada do excesso de ingestão de oxalato ou 

consequência de dietas restritas em cálcio que geram maior absorção de oxalato livre
134

. A 

colonização entérica pelo Oxalobacter formigenes reduz o risco da formação de cálculos de 

oxalato na vigência destas dietas. Esta bactéria tem o oxalato como principal fonte de energia, 

utilizando-o no lúmen intestinal e reduzindo sua absorção
135

. Alterações da flora intestinal 

induzidas por antibioticoterapia prolongada podem levar à redução da degradação do oxalato 

e subsequente hiperoxalúria
136

. 

A hiperoxalúria dietética pode ainda ser encontrada em situações que cursam com o 

excesso de precursores e aumento da síntese hepática do oxalato, como nos casos de uso 

crônico de vitamina C, intoxicação por metoflurano, déficit de vit B6 (impedindo a 

metabolização do glioxalato em glicina e, portanto, aumentando sua disponibilidade para a 
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síntese do oxalato) e ingestão de etilenoglicol
131

. A excreção urinária diária não costuma 

ultrapassar 60mg/dia. 

Hiperoxalúria entérica 

Causada pela presença de diarreia crônica e má absorção de gorduras havendo 

saponificação do cálcio com os sais biliares e hiperabsorção intestinal de oxalato livre
137

. A 

excreção diária gira em torno de 60-120mg/dia. É o que ocorre na doença inflamatória 

intestinal e na cirurgia bariátrica de by-pass jejuno-ileal, derivação bilio-pancreática e by-pass 

gástrico em Y de Roux
5
. 

 

Hiperoxalúria primária 

A hiperoxalúria primária é um distúrbio raro, de origem hereditária autossômica 

recessiva, desencadeado por defeito enzimático no fígado
138

. Ocorre aumento da síntese e 

posterior excreção urinária de oxalato levando à calculose precoce, nefrocalcinose e 

insuficiência renal antes dos 30 anos. A excreção diária ultrapassa 120mg/dia e o único 

tratamento eficaz é o transplante hepático
139

. É classificada em dois tipos, conforme o déficit 

enzimático correspondente: 

a) Tipo I: Déficit da enzima hepática peroxissomal alanina-glioxilato 

aminotransferase (AGT) ocasionando excesso de glioxilato, que é 

transformado em oxalato e glicolato. Caracteriza-se por elevada taxa de 

excreção urinária de glicolato; 

 

b) Tipo II: Deficiência da enzima glioxilato redutase D-glicerato 

desidrogenase, que resulta na síntese aumentada de oxalato e L-glicerato. É 

menos grave que o tipo I, e se caracteriza pela elevada excreção urinária de 

L-glicerato
140

. 

 

2.1.6. Avaliação clínica 

Os portadores de cálculo renal devem ser avaliados de acordo com o seu perfil, 

levando-se em consideração se a urolitíase é primária ou recidivante
141

. A investigação 
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metabólica é reservada para pacientes com alto índice de recorrência ou que apresentem 

fatores de gravidade, tais como portadores de rim único. Segundo a Associação Européia de 

Urologia, são considerados de alto risco os pacientes cujo perfil descreve-se a seguir:
142

 

Quadro 1. Fatores de alto risco para urolitíase recorrente 

 

Fatores gerais 

Urolitíase de início precoce (especialmente na infância e adolescência) 

História familiar de urolitíase 

Cálculos contendo brushita ou ácido úrico 

Cálculos de infecção 

Rim único 

 

Doenças associadas à litogênese 

Hiperparatireoidismo 

Nefrocalcinose 

Doenças gastrointestinais (by-pass jejuno-ileal, resseção intestinal, doença 

de Chron, síndromes disabsortivas) 

Sarcoidose 

 

Litogênese geneticamente determinada 

Cistinúria (tipo A, B ou AB) 

Hiperoxalúria primária 

Acidose tubular renal distal ou tipo I 

2,8-dihidroxiadenina 

Xantinúria 

Síndrome de Lesh-Nyhan 

Fibrose cística 

 

Uso de drogas pró-litogênicas 

 

Anomalias anatômicas e urodinâmicas associadas à litogênese 

Rim espongio-medular (ectasia tubular) 

Estenose de junção pieloureteral 

Divertículo ou cisto caliceal 

Estenose de ureter 

Refluxo vésico-ureteral 

Rim em ferradura 

Ureterocele 

Derivação uro-intestinal 

Bexiga neurogênica 

Adaptado de European Association of Urology - Guidelines on Urolithiasis. 

Em pacientes que apresentam cálculo pela primeira vez está recomendada a anamnese 

ocupacional, dietética (ingestão hídrica e proteica, teor de purinas, sódio, cálcio e oxalato), 

inquérito sobre uso de medicações (ex.: sulfametoxazol, triantereno, indinavir), enfermidades 

concorrentes (ex.: doença intestinal inflamatória) e história familiar.  

Indivíduos que trabalham em ambientes quentes (ex.: salva-vidas, mineiros), que 

praticam atividade física extenuante (ex.: atletas) ou têm acesso restrito a sanitários e 

subsequente baixa ingestão hídrica (ex.: guardas municipais) apresentam maior incidência de 
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cálculos renais
143

. Da mesma forma estão sujeitos a maior risco aqueles indivíduos com 

história familiar positiva, seja por doenças monogênicas como a hiperoxalúria primária, 

doença de Dent, cistinúria e acidose tubular renal, ou por outras causas sem causa genética 

óbvia
144

. Um grande estudo longitudinal envolvendo mais de trinta e cinco mil homens 

acompanhados por oito anos revelou que homens com história familiar de urolitíase têm 

incidência da doença 2,6 vezes maior do que aqueles sem história familiar
16

. 

A avaliação laboratorial primária deve incluir a dosagem de eletrólitos, uréia, 

creatinina, cálcio, fósforo e ácido úrico séricos, bem como urinálise, urinocultura (se 

necessário) e análise do cálculo (se disponível). A hipótese de sarcoidose deve ser 

considerada
141

. O hiperparatireoidismo deve ser suspeitado naqueles pacientes cuja calcemia 

está no limite superior da normalidade
145

. A medida do sulfato urinário pode servir como 

ferramenta para estimar a carga ácida diária (derivado da ingestão de proteínas de origem 

animal, ricas em aminoácidos que contém radical súlfur - metionina e cisteína).
146

 

A TC helicoidal sem contraste é considerada padrão ouro na investigação por imagem, 

com sensibilidade de 98% e especificidade de 100%
147,148

. Este exame explora de maneira 

eficaz a região do ureter distal, detecta tanto cálculos radiopacos quanto radiolucentes e 

mostra cálculos de até 1 ou 2mm, além de descartar hidronefrose e outras causas de dor 

abdominal. A ultrassonografia explora apenas o rim e o ureter proximal, com sensibilidade 

bastante inferior quando comparada à TC helicoidal. É ineficaz em detectar cálculos menores 

que 3mm. A urografia excretora está caindo em desuso
149

. 

Nos pacientes com doença recorrente recomenda-se a coleta de urina de 24 horas com 

determinação do volume urinário, pH, calciúria, oxalúria, fosfatúria, natriurese, uricosúria, 

citratúria e creatininúria. Tais exames devem ser repetidos a fim de monitorar a resposta a 

alterações dietéticas ou eficácia terapêutica
141

. Em estudo realizado no Brasil, as alterações 

metabólicas mais encontradas foram (em caráter decrescente): volume urinário reduzido 

(77%), hipocitratúria (62%), hiperuricosúria (32%), hipercalciúria (27%) e acidose tubular 

renal (8%). Aproximadamente 1,5% dos pacientes não tiveram qualquer alteração 

detectada
150

. 
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2.2. DIABETES MELLITUS E UROLITÍASE 

 

O diabetes mellitus é uma doença crônica, cuja prevalência vem aumentando 

progressivamente nos últimos anos, especialmente nos países em desenvolvimento. Estima-se 

que em 2030 cerca de 439 milhões de adultos serão acometidos pela doença
151

. Caracteriza-se 

pela presença de hiperglicemia resultante de defeitos na secreção de insulina, ação da insulina 

ou ambos. Os critérios diagnósticos incluem: 

a) Sintomas de diabetes associados à glicemia esporádica (sem relação com 

jejum) ≥ 200mg/dl ou 

b) Glicemia de jejum (após 8h) ≥126mg/dl ou 

c) Glicemia pós prandial ≥ 200mg/dl após 2h em teste oral de tolerância à glicose 

(75g)
152

. 

Sintomas clássicos de diabetes incluem poliúria, polidpsia e perda ponderal 

inexplicada. A hiperglicemia crônica está associada a um importante aumento da 

morbimortalidade, em razão de complicações que incluem retinopatia, neuropatia, nefropatia 

e principalmente doença cardiovascular
153

. 

É classificado em dois tipos, conforme sua fisiopatologia. No tipo 1 há destruição das 

células β pancreáticas, levando à deficiência completa de insulina. Já o tipo 2 é caracterizado 

pela predominância de resistência insulínica com deficiência relativa de insulina, ou ainda  

déficit primário na secreção de insulina associado à resistência insulínica
152

. O tipo 2 

responde pela maioria dos casos de diabetes mellitus e tem sido implicado como importante 

fator de risco para a urolitíase
6
, especialmente de ácido úrico

51,83,154
. 

Como os indivíduos diabéticos frequentemente são glutões, especula-se que a 

hiperexcreção de fatores litogênicos associada ao sobrepeso e aos erros dietéticos (como por 

exemplo consumo excessivo de carboidratos e de purinas)
155,156

 possa contribuir para a maior 

incidência de cálculo renal nestes pacientes. Por outro lado, a hiperuricosúria nem sempre é 

evidente
81

, de tal sorte que a maior acidez urinária parece ser o principal fator de risco para a 

precipitação de ácido úrico nesses pacientes
157

.  
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Mesmo sob dieta estritamente controlada, indivíduos diabéticos tendem a apresentar 

urina mais ácida que indivíduos sãos
82

. A amoniagênese renal deficiente e menor capacidade 

de tamponamento ácido urinário induzida pela resistência insulínica tem sido apontada como 

uma possível explicação para esta redução do pH urinário
50,158

. A hipoexcreção amoníaca é 

então compensada por acidez titulável elevada e hipocitratúria, outro sabido fator de risco 

para litíase
78

. 

 

2.3. HIPERTENSÃO ARTERIAL E UROLITÍASE 

A relação epidemiológica entre hipertensão arterial e doença urolitiásica já é bem 

conhecida. Estudos apontam para maior incidência de cálculos renais na população 

hipertensa
7
, bem como o desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica em pacientes 

previamente litiásicos
159, 160

.  O elo entre as duas patologias não está, contudo, estabelecido. 

Na presença de hiperaldosteronismo, ocorre expansão volêmica secundária à retenção 

tubular de sódio, e subsequente hipercalciúria e hipocitratúria
161

. Estes distúrbios metabólicos, 

aliados ao sobrepeso
162

, foram apontados como responsáveis pela litogênese em hipertensos, 

porém tais defeitos não se mostram lineares e consistentes entre os diversos estudos.  

Borghi e colaboradores avaliaram o perfil urinário de pacientes hipertensos sem 

urolitíase e constataram que estes indivíduos apresentavam maior calciúria, oxalúria e 

supersaturação de oxalato de cálcio e ácido úrico em relação aos controles normais
7
. A 

hipercalciúria em hipertensos litiásicos foi constatada em diversas outras séries
163-168

. Até o 

presente momento não se sabe se tal ligação é genética ou ambiental. Muitos pacientes 

hipertensos apresentam síndrome de resistência insulínica, ainda que magros. Atualmente há 

evidências de que a hiperinsulinemia pós prandial reduz a reabsorção tubular renal de cálcio e 

fosfato, podendo contribuir para o aumento de sua excreção
169, 170

.  

O abuso de sal na dieta também parece contribuir para o aumento da calciúria
171

. 

Neste sentido, a restrição dietética do sódio como, por exemplo, na dieta DASH (do acrônimo 

Dietary Approaches to Stop Hypertension), pobre em sal e rica em frutas e vegetais, é útil 

para prevenir tanto a urolitíase quanto a hipertensão
172

. De maneira similar, o uso de 

tiazídicos e beta-bloqueadores, por seu impacto na redução da calciúria e uricosúria, parece 

ser útil na prevenção de cálculos renais em hipertensos
173

. 
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2.4. SÍNDROME METABÓLICA 

O conceito de resistência insulínica remonta à década de 20, quando Kylin descreveu 

uma entidade clínica composta pela aglomeração de hipertensão arterial, hiperglicemia e 

gota
174

. Posteriormente, em 1947, Vague atentou para a correlação da distribuição centrípeta 

da gordura com as anormalidades metabólicas associadas ao diabetes mellitus tipo 2 e 

doenças cardiovasculares
175

. Cerca de 40 anos após, Reaven correlacionou a presença destas 

anormalidades a um estado de resistência à insulina, tendo designado como “síndrome X” ou 

síndrome metabólica um conjunto de fatores de risco cardiovascular interligados pela redução 

da capacidade da insulina de exercer seus efeitos biológicos
176

. Desde então, a falta de 

consenso acerca da terminologia e critérios diagnósticos relacionados à síndrome metabólica 

motivou a proposta de uma melhor definição clínica. A organização mundial de saúde (OMS) 

foi a pioneira nesta missão, enfatizando a resistência insulínica como maior fator de risco 

subjacente e exigindo a sua presença para evidência da síndrome. Assim, segundo critérios 

propostos pela OMS, a síndrome metabólica poderia ser diagnosticada com base na presença 

de uma série de marcadores de resistência insulínica somados a dois fatores de risco 

adicionais, incluindo obesidade, hipertensão, hipertrigliceridemia, redução do colesterol HDL 

ou microalbuminúria
177

. Anos após, o National Cholesterol Education Program Adult 

Treatment Panel III (ATP III) propôs uma nova definição, segundo a qual a demonstração da 

resistência insulínica per se não se fazia necessária. Sob a óptica do ATP III, nenhum fator 

isolado era exigido para o diagnóstico, e sim a presença de pelo menos três dos cinco fatores a 

seguir: 1) obesidade abdominal (altamente correlacionada com a resistência insulínica); 2) 

hipertrigliceridemia; 3) redução do colesterol HDL; 4) hipertensão arterial; e 5) hiperglicemia 

de jejum (intolerância à glicose ou diabetes mellitus tipo 2)
178

. 

Em 2005, tanto a International Diabetes Federation (IDF) quanto a American Heart 

Association/National Heart, Lung and Blood Institute (AHA/NHLBI) tentaram conciliar as 

duas definições clínicas anteriores. A IDF deixou de exigir a evidência de resistência 

insulínica proposta pela OMS, porém tornou a obesidade abdominal necessária como um dos 

cinco fatores requeridos para o diagnóstico, enfatizando a medida da cintura como ferramenta 

de rastreamento
179

. Já a AHA e o NHBLI fizeram modificações sutis nos critérios propostos 

pelo ATP III, porém não exigiam a presença de obesidade abdominal como fator de risco 

essencial. A definição dos quatro fatores de risco remanescentes foi idêntica àquela proposta 
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pela IDF
180

, porém ainda restava discordância em relação aos parâmetros definidores da 

obesidade abdominal. Diante disto, estas entidades reuniram-se novamente e chegaram ao 

consenso de que a presença de obesidade abdominal não deveria ser essencial, mas sim 

compor um dos cinco critérios da síndrome, com valores definidores distintos em diferentes 

regiões/países. Surgiu assim o critério harmonizado
3
, segundo o qual é constatada a presença 

de síndrome metabólica quando pelo menos três dos cinco critérios a seguir são preenchidos: 

1) Aumento da medida da cintura abdominal (segundo definições nacionais 

específicas); 

2) Hipertrigliceridemia ≥ 150mg/dl, ou uso de agentes hipolipemiantes como 

fibratos ou ômega-3 em altas doses; 

3) Colesterol HDL reduzido (< 40mg/dl em homens e < 50mg/dl em mulheres), 

ou uso de medicamentos para HDL-c reduzido, como o ácido nicotínico); 

4) Elevação da pressão arterial sistólica ≥130 ou diastólica ≥ 85, ou uso de anti-

hipertensivos; 

5) Glicemia de jejum ≥ 100mg/dl, ou uso de hipoglicemiantes. 

A síndrome metabólica está ligada ao aumento da morbimortalidade cardiovascular
181-

183
 e por todas as causas

184
. Tal fenômeno ainda não está completamente esclarecido, porém a 

resistência insulínica tem sido apontada como importante fator responsável. Na vigência deste 

estado patológico, as células-alvo apresentam uma resposta insuficiente aos níveis normais de 

insulina circulante gerando hiperinsulinemia compensatória, primeiramente pós prandial e 

tardiamente em jejum. Tendo em vista o papel fundamental da insulina na regulação do 

metabolismo glicídico, lipídico e proteico, bem como no crescimento, desenvolvimento, 

expressão gênica e manutenção da função vascular endotelial, a síndrome de resistência 

insulínica contempla uma disrupção de todas estas funções
185

. 

Em condições normais, a ingestão de alimentos energéticos acarreta a liberação de 

insulina pelas células β pancreáticas, facilitando a captação celular de glicose e reduzindo 

automaticamente a utilização da gordura. Isto se dá através da inibição da lipólise no tecido 

adiposo, por meio da supressão da enzima lipase sensível a hormônio. Ainda sob a ação da 

insulina a nível hepático, a glicose excedente é armazenada sob a forma de glicogênio, ou 

convertida em ácidos graxos e subsequentemente triglicerídeos. Estes, por sua vez, são 
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transportados sob a forma de lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL ou very low 

density lipoproteins) até o tecido adiposo, onde são extraídos por intermédio da lipase 

lipoproteica e depositados como gordura. Os triglicerídeos ingeridos na dieta são 

empacotados pelas células da mucosa intestinal em partículas lipoproteicas denominadas 

quilomícrons. Os quilomícrons circulam na corrente sanguínea até o tecido adiposo, onde 

sofrem ação da lipase lipoproteica presente nos capilares. Os triglicerídeos liberados são então 

hidrolisados em ácidos graxos e glicerol, através da lipase hormônio-sensível (que recebe este 

nome por ser estimulada pela adrenalina e inibida pela insulina). Os ácidos graxos são 

incorporados aos adipócitos e re-esterificados com o glicerol, voltando a formar triglicerídeos, 

que são então armazenados. No tecido muscular, a captação de glicose na presença da insulina 

leva à formação de glicogênio, especialmente útil para ser utilizado em situações de 

anaerobiose. Durante exercício físico moderado a intenso, a entrada de glicose nas células 

musculares independe da ação da insulina.
186

 

Em condições de resistência tecidual à insulina, este hormônio torna-se incapaz de 

inibir a lipólise, promovendo uma grande liberação de ácidos graxos livres na circulação. 

Esses ácidos graxos, associados à glicose elevada, fornecem o substrato para a formação das 

VLDLs. Tendo em vista a redução da atividade da lipase lipoproteica, as VLDLs se 

acumulam resultando em hipertrigliceridemia e redução do HDL
187

, o que explica a 

dislipidemia aterogênica que caracteriza a síndrome metabólica
188

.  

Os ácidos graxos livres (AGL) em excesso competem com a glicose pela oxidação de 

substrato
189

 e modificam a cascata de sinalização da insulina, perpetuando o mecanismo de 

resistência tecidual àquele hormônio
190

. Os AGLs abundantes, juntamente com os lipídeos 

intracelulares, inibem a sinalização da insulina e consequentemente reduzem a captação 

muscular de glicose através da redução da translocação GLUT-4. A supressão resultante do 

transporte de glicose ao músculo reduz a glicogênese e a glicólise muscular
191

. O mecanismo 

envolve o acúmulo intramiocelular de diacilglicerol e ativação da proteína quinase C
192

. 

A redução da oxidação de carboidratos é responsável por 1/3, enquanto o bloqueio do 

metabolismo não oxidativo da glicose, que reflete a glicogênese, é responsável por 2/3 da 

redução da captação de glicose induzida pelos ácidos graxos livres
193, 194

. Ao nível hepático, 

os AGLs inibem a supressão da glicogenólise mediada pela insulina
192

 e ao nível pancreático 

inibem a transcrição gênica da insulina, inibem a secreção de insulina estimulada pela glicose 

e promovem apoptose de células β
195

, podendo desencadear um processo inflamatório nas 
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ilhotas
196

. Desta forma, a redução do nível plasmático de AGLs parece ser um alvo 

terapêutico promissor no manejo da síndrome metabólica e do diabetes mellitus tipo 2
191

. 

 Outros mecanismos contribuintes para a síndrome metabólica incluem a ativação 

crônica do sistema imunológico, desordens do eixo hipotálamo-hipofisário-adrenal, ação 

alterada de glicorticóides, estresse crônico e ação de citocinas, hormônios e outras moléculas 

produzidas pelos adipócitos
184, 197

. 

 

2.4.1. Síndrome metabólica e urolitíase 

O aumento da incidência de cálculos renais tem sido demonstrado tanto em homens 

quanto mulheres com sobrepeso e excessos alimentares
33, 158,198

. Em estudo prospectivo 

publicado em 2005, Taylor e cols. demonstraram que existia uma relação entre o aumento do 

IMC e a litogênese, basicamente por aumento da excreção urinária de urato e oxalato
33

. O 

excesso de ingestão proteica em indivíduos obesos está relacionada ao aumento da uricosúria 

e à redução do pH urinário, ambos fatores implicados na litogênese. Além disso, a ingestão de 

açúcar refinado está relacionada ao aumento da calciúria, um dos principais fatores de risco 

para a formação de cálculos de oxalato de cálcio
199

. 

A insulina atua no rim estimulando a produção de amônia a partir da L-glutamina no 

túbulo proximal
200

 e aumentando a reabsorção de sódio e de ácido úrico no túbulo proximal
83

. 

Este mecanismo favorece a retenção salina e a diminuição da excreção de ácido úrico, 

levando à hiperuricemia. 

A principal consequência renal da resistência insulínica é o déficit na excreção de íons 

amônio, acidificando a urina e reduzindo a solubilidade do ácido úrico
50, 201

. O defeito da 

amoniagênese renal tem sido atribuído a uma série de mecanismos, entre eles a redução da 

utilização da glutamina no túbulo proximal induzida pelos ácidos graxos livres circulantes, e a 

ineficácia da insulina em atuar sobre o trocador Na+/H+ no túbulo proximal, importante para 

a transferência de íons amônio ao lúmen tubular
202, 203

. O déficit de excreção de amônio é 

compensado por um aumento da acidez titulável, através da redução da citratúria, favorecendo 

a litíase úrica. 

A amoniagênese deficiente é mais frequente em indivíduos com idade avançada, o que 

explica a maior frequência de cálculos de ácido úrico em pessoas com mais de 60 anos, ainda 
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que com IMC menor que do que indivíduos mais jovens
204

. Esta anomalia provavelmente está 

ligada à resistência insulínica senil, derivada do declínio das funções mitocondriais
205

.
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVOS GERAIS 

 

a) Estimar a prevalência de história de urolitíase entre os adultos participantes do estudo 

CAMELIA; 

 

b) Avaliar possíveis fatores associados à urolitíase na população do estudo CAMELIA. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Analisar a associação do diabetes mellitus com urolitíase;  

 

b) Analisar a associação da hipertensão arterial com urolitíase; 

 

c) Analisar a associação da síndrome metabólica e seus componentes com urolitíase. 
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4. PACIENTES E MÉTODOS 

 

4.1. DESENHO E LOCAL DO ESTUDO 

O presente estudo é derivado do projeto CAMELIA (ou projeto cardio-metabólico-

renal familiar), previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina / Hospital Universitário Antônio Pedro sob o número 220/05. Trata-se de um estudo 

observacional transversal de agregação familiar da síndrome metabólica, através da avaliação 

de famílias vinculadas ao Programa de Médico de Família (PMF) do município de Niterói – 

Rio de Janeiro – Brasil. A partir deste inquérito epidemiológico foi construído um banco de 

dados, do qual foram extraídas informações sobre a prevalência de urolitíase entre adultos na 

população estudada, buscando investigar uma potencial associação entre a síndrome 

metabólica e a doença calculosa renal. 

Foram convidadas a participar do estudo CAMELIA famílias vinculadas a treze 

módulos do PMF de Niterói, cobrindo todos os bairros da cidade. Ao todo foram recrutadas 

1098 pessoas, a partir da seleção inicial aleatória de indivíduos “elegíveis”, segundo os 

prontuários e a ficha de gerência do programa de hipertensão e diabetes. Para ser elegível, o 

sujeito da pesquisa deveria ter o cônjuge disposto a participar do estudo e pelo menos um 

filho(a) gerado com o cônjuge, com idade entre 12 e 30 anos (incompletos), também 

incluído(a) no estudo. Deveria ainda preencher uma das seguintes condições:  

a) ser hipertenso não diabético, ou;  

b) ser diabético não hipertenso, ou;  

c) ser diabético e hipertenso, ou; 
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d) não ser hipertenso nem diabético, e ter cônjuge também não hipertenso e não 

diabético. 

Em virtude da baixa frequência encontrada de pacientes diabéticos não hipertensos no 

CAMELIA, optou-se por reagrupar os pacientes em três grupos para fins de análise estatística 

no presente estudo: a) hipertensos não diabéticos; b) diabéticos e c) não hipertensos e não 

diabéticos. 

 

4.2. SELEÇÃO DOS PACIENTES 

 

4.2.1. Critérios de inclusão  

a) Idade superior a 20 anos; 

b) Concordância em participar do estudo após assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

 

4.2.2. Critérios de exclusão  

a) Doença de base que impedia comparecimento ao ambulatório para consulta; 

b) Imunodeficiências; 

c) Neoplasia maligna; 

d) Doença renal crônica estágio V; 

e) Insuficiência cardíaca – ainda que compensada; 

f) Gestação; 

g) Uso de corticosteróides e/ou citostáticos; 

h) Doença coronariana; 

i) Acidente vascular encefálico grave; 

j) Doença vascular periférica grave (amputação de dedos ou membros); 

k) Não hipertensos e não diabéticos cuja medida de pressão arterial sistólica foi maior 

que 140mmHg e/ou diastólica maior que 90 mmHg na consulta; 

l) Não hipertensos e não diabéticos cuja glicemia de jejum foi igual ou superior a 

100mg/dl na consulta. 
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4.3. AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL 

Entre julho de 2006 e dezembro de 2007, 740 adultos foram entrevistados por 

pesquisadores treinados através de questionário padronizado (anexo 8.1), após leitura e 

assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 8.2). O projeto foi submetido 

e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP/ UFF (anexo 8.3). 

Foram obtidos dados demográficos, socioeconômicos e culturais, tais como sexo, 

idade, cor da pele, renda familiar e tabagismo. A anamnese médica individual e familiar foi 

realizada por médicos, assim como dados antropométricos e nutricionais foram acessados por 

nutricionistas. 

A pressão arterial foi aferida com esfigmomanômetro eletrônico (Hem-711AC Omron 

Co., Japão) seguindo protocolo padronizado pelo VII JNC (Joint National Committee on 

Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure)
206

. De forma 

breve: após repouso de 5 minutos e com o indivíduo sentado, foram feitas três medidas 

consecutivas, tomando-se como resultado a média da segunda e terceira aferições. Quando a 

diferença entre as duas aferições foi superior a 5mmHg, realizou-se uma nova em 

substituição. Foram considerados hipertensos os indivíduos cuja medida de pressão arterial 

sistólica foi igual ou superior a 140 mmHg e/ou diastólica igual ou superior a 90 mmHg, bem 

como aqueles que informaram estar em uso de medicação anti-hipertensiva. 

O diagnóstico de síndrome metabólica foi feito com base no critério harmonizado
3
, 

requerendo a presença de 3 dentre 5 critérios: 1) Aumento da circunferência abdominal – na 

América Latina ≥ 90cm para homens e ≥ 80cm para mulheres; 2) Hipertrigliceridemia (TG 

≥150mg/dl ou uso de hipolipemiantes); 3) colesterol HDL  (HDL-c) reduzido - < 40mg/dl em 

homens e < 50mg/dl em mulheres; 4) Pressão arterial sistólica ≥ 130 mmHg e/ou diastólica ≥ 

85 mmHg ou uso de anti-hipertensivos e 5) Glicemia de jejum ≥100mg/dl ou uso de drogas 

antidiabéticas. 

Os pacientes cuja glicemia de jejum foi igual ou superior a 126mg/dl, bem como 

aqueles que relataram uso de hipoglicemiantes orais e/ou insulina foram considerados 

diabéticos.  

O peso corporal foi avaliado por balança digital eletrônica (PL80, Filizola S/A, Brasil) 

e a altura por estadiômetro digital portátil (Kirchnner & Wilhem, Medizintechnik, Alemanha). 
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O índice de massa corporal (IMC) foi calculado como uma relação entre o peso (em 

quilogramas) e o quadrado da altura (em metros). As medidas da circunferência da cintura 

abdominal foram tomadas três vezes, através de fita métrica inextensível, com o paciente em 

posição ereta e em expiração, no ponto médio da distância entre a crista ilíaca e o último 

rebordo costal.  

A análise bioquímica foi obtida com o analisador Selectra, Vital Scientific NE, 

Holanda, sendo realizadas dosagens séricas de glicose, uréia, creatinina (Cr), colesterol total, 

LDL colesterol (LDL-c), HDL-c, triglicerídeos (TG) e ácido úrico (AU) após jejum de 8 

horas, bem como dosagens urinárias de sódio (Na), cálcio (Ca), ácido úrico e creatinina.  

 

4.3.1. Avaliação de urolitíase 

 

4.3.1.1. Definição de caso 

Foram considerados portadores de urolitíase aqueles pacientes que responderam “sim” 

à pergunta: “Alguma vez já teve pedra nos rins?” A seguir, com o intuito de confirmar o 

diagnóstico de urolitíase, os participantes responderam às seguintes perguntas: 

 

a) “Expeliu alguma pedra enquanto urinava?”;  

b) “Quantas vezes teve pedra nos rins?”;  

c) “Teve urina vermelha (sangue)?”;  

d) “Teve dor lombar?” e;  

e) “Houve algum exame que mostrou pedra nos rins?”.  

 

O histórico familiar foi obtido com perguntas semelhantes. 
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4.3.1.2. Avaliação do perfil urinário 

A avaliação urinária foi feita a partir da análise físico-química com fita reagente e 

sedimentoscopia de amostra isolada de urina matinal, após jejum de 8 horas. A excreção de 

sódio (Na), cálcio (Ca) e ácido úrico foram estimadas através da relação sódio/creatinina (em 

mEq/g), cálcio/creatinina (em mg/g) e ácido úrico/creatinina (em mg/g), respectivamente. A 

análise bioquímica urinária também foi obtida com o analisador Selectra, Vital Scientific NE, 

Holanda. 

 

4.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística foi realizada através do programa SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences, Chicago, IL, USA), versão 18.0. Os resultados foram expressos como 

média ± desvio padrão, mediana, valores mínimo e máximo, percentis e frequências absolutas 

(n) e/ou relativas (%), conforme apropriado. A variável dependente foi a história de urolitíase. 

As variáveis independentes incluíram sexo, idade, cor da pele, renda familiar, tabagismo, 

síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, história familiar de litíase, IMC, colesterol total e 

frações, triglicerídeos, ácido úrico, creatinina sérica, glicemia de jejum, glicosúria, densidade 

urinária, pH urinário, relação cálcio/creatinina, ácido úrico/creatinina e sódio/creatinina na 

urina. 

As diferenças entre os grupos foram inicialmente testadas individualmente. As 

variáveis categóricas foram comparadas utilizando-se o teste do qui-quadrado de Pearson ou o 

teste exato de Fisher. O teste t de Student foi aplicado para comparação das variáveis 

numéricas com distribuição normal e os testes de Wilcoxon-Mann-Whitney e Kruskal-Wallis 

para as de distribuição não normal. Tendo em vista o vínculo familiar dos indivíduos, a 

análise multivariada foi realizada a partir do modelo de equações de estimação generalizadas 

(GEE), satisfatório para observações não independentes
207

. Apenas as variáveis não colineares 

com alta probabilidade de associação na análise inicial (P<0,100) foram inseridas no modelo. 

O teste Jonckheere-Terpstra para tendência foi aplicado para avaliar a associação entre o 

número de critérios de síndrome metabólica e a frequência de história positiva para urolitíase. 

A significância estatística foi assumida se o valor de P foi inferior a 0,05. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

As características gerais da população estudada estão representadas na tabela 1. 

Ao todo participaram do estudo 740 adultos, sendo 46% do sexo masculino e 54% do 

sexo feminino. A média de idade foi 43 ± 12 anos. O grupo era composto por 30% de brancos 

e 70% não brancos. Pelo menos metade das famílias ganhava até US$ 636,00, equivalentes a 

dois e meio salários mínimos na ocasião. A frequência de diabetes mellitus foi 19,3% e a de 

hipertensão isolada, 31,8%. Quarenta e dois e meio por cento (42,5%) da amostra era 

portadora de síndrome metabólica, cerca de 1/5 tabagista e mais da metade sedentária. 

Aproximadamente 19% dos indivíduos e 40% dos hipertensos não diabéticos utilizavam 

diuréticos regularmente (habitualmente tiazídicos). Quase 2/3 da amostra apresentava 

sobrepeso ou obesidade.  

A prevalência global de urolitíase foi 10,1%, sem diferença significativa entre os sexos 

(11,3% nos homens vs. 9,2% nas mulheres; P=0,206). Aproximadamente 9% da amostra 

relatou história familiar de urolitíase, sendo esta mais frequente entre as mulheres (4,7% nos 

homens vs. 11,9% nas mulheres; P <0,001).  

Avaliando os subgrupos, a prevalência de urolitíase foi de 14% entre diabéticos, 

10,2% entre hipertensos não diabéticos e 8,6% entre os controles (P<0,001 diabéticos vs. 

hipertensos não diabéticos + controles). Os dados de prevalência foram ajustados para a 

pirâmide etária brasileira (64% da população ≥ 20 anos) e para a taxa de prevalência de 

diabéticos (8,8%) e de hipertensos não diabéticos (19,08%) no país em 2007
208,209

. Utilizando 

extrapolação matemática e supondo ausência de urolitíase em menores de 20 anos, a 

prevalência nacional de urolitíase foi estimada conservadoramente em 6%. 
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Entre os indivíduos com história prévia de urolitíase, a dor lombar foi a queixa mais 

frequente (90,7%) (tabela 2). Dentre os 75 casos relatados de urolitíase, 63 (84%) foram 

“confirmados” por história de eliminação de cálculo ou exame de imagem positivo. Não 

houve diferença quanto ao sexo em relação aos casos de litíase não confirmada (P=0,307). A 

Tabela 1.  Características gerais da população estudada 

N 740 

Gênero (M/F),% 46/ 54 

Idade, anos 43 ± 12 

Cor da pele (Preto/ Pardo/ Branco), % 27/ 43/ 30 

Renda familiar, US$ 636 (264 – 1271) 

Diabéticos, % 19,3 

Hipertensos não diabéticos, % 31,8 

Síndrome metabólica, % 42,5 

Tabagistas, % 21,6 

Sedentarismo, % 64,2 

Uso regular de diurético, % 18,6 

IMC, Kg/m
2
 26,6 (21,3 – 33,3) 

< 18,5, % 2,2 

18,5 – 24,9, % 33,0 

25 – 29,9, % 39,9 

30 – 39,9, % 21,9 

40 e +, % 3,0 

Circunferência abdominal, cm 86 (72 – 100) 

Colesterol total, mg/dl 191± 42
 

HDL-colesterol, mg/dl 51 ±14
 

LDL-colesterol, mg/dl 117 ± 35
 

Triglicerídeos, mg/dl 116 ± 88
 

Ácido úrico, mg/dl 4,6 ± 1,5
 

Creatinina sérica, mg/dl 0,9 ± 0,2
 

Glicemia de jejum, mg/dl 98,3 (84,9 – 124,9) 

Densidade urinária 1020 (1015 – 1030)
 

pH urinário 6,0 (5,5 – 6,5)
 

Relação Ca/Cr na urina (mg/g) 90 (30 – 190)
 

Relação AU/ Cr na urina (mg/g) 270 (140 – 480)
 

Relação Na/Cr na urina (mEq/g) 114 (58 – 236)
 

Os resultados da tabela estão expressos como média ±DP ou mediana (percentis 12,5%– 87,5%). Abreviaturas: 

IMC = Índice de Massa Corporal. Cr = Creatinina. AU= Ácido úrico 
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hematúria macroscópica foi relatada em 40% dos casos. Somente 6,7% dos calculosos não 

apresentaram manifestações clínicas. Aproximadamente 1/3 apresentou doença recorrente 

(figura 1).  

 

Tabela 2.  Critérios diagnósticos de urolitíase no inquérito em pacientes com história positiva 

Dor lombar, % 90,7 

Exame de imagem positivo, % 68,0 

Eliminação espontânea de cálculo, % 61,3 

Hematúria macroscópica, % 40,0 

 

 

Figura 1. Número de episódios distintos de cólica renal. 

 

Os parâmetros dos entrevistados sem e com história de urolitíase estão representados 

na tabela 3. A idade mais avançada mostrou associação positiva com a urolitíase, sendo esta 

mais frequente entre indivíduos na 6ª década de vida (P=0,017). Outros fatores associados 

incluíram cor da pele branca (P<0,001), presença de síndrome metabólica (P=0,003) e história 

familiar (P=0,001). O índice de massa corporal (IMC) foi equivalente nos dois grupos, porém, 

quando comparados por faixas, indivíduos com sobrepeso apresentaram maior prevalência de 

urolitíase (P=0,013). Não houve diferença quanto à renda familiar, tabagismo, sedentarismo, 

diureticoterapia prolongada, níveis totais de colesterol, ácido úrico, creatinina, glicemia e 

parâmetros urinários. 

 

5.2. HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES MELLITUS E UROLITÍASE 

Conforme mencionado anteriormente, os indivíduos portadores de diabetes mellitus 

apresentaram história de urolitíase com maior frequência em relação aos demais. 
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Tabela 3. Características gerais conforme história prévia de urolitíase 

 História negativa História positiva P 

N 665 75  

Gênero (M/F),% 45/55 51/49 0,884 

Idade, anos 42 ± 13
 

46 ± 11 0,018 

20-29, % 22,9 10,7
 

0,022 

30-39, % 16,4 18,7 0,74 

40-49, % 33,1 30,7 0,77 

50-59, % 21,7 34,7
 

0,017 

≥ 60, % 6,0 5,3
 

0,98 

Cor da pele    

Preto, % 28,0 13,3
 

0,010 

Pardo, % 44,1 38,7 0,44 

Branco, % 28,0 48,0
 

<0,001 

Renda familiar, US$ 636 (261 – 1271)
 

731 (318-1589) 0,116 

Síndrome metabólica (CH), % 40,7 59,2 0,003 

Tabagistas, % 21,6 21,3 0,961 

Sedentarismo, % 65,0 56,8 0,160 

Uso regular de diurético, % 18,0 24,0 0,209 

História familiar de urolitíase, 

% 
7,5 18,7 0,001 

IMC, Kg/m
2
 26,6 (21,1 – 33,7) 27,6 (23,4 – 31,6) 0,478 

< 18,5, % 2,1 13,3 0,670
 

18,5 – 24,9, % 34,2 21,6
 

 0,039
† 

25 – 29,9, % 38,4 54,1   0,013
† 

30 – 39,9, % 22,2 18,9 0,61
 

≥ 40, % 3,0 2,7 0,84
 

Circunferência abdominal, cm 86 (72-100) 89 (77-100) 0,016 

Colesterol total, mg/dl 191 ± 42 192 ± 43 0,798 

Ácido úrico, mg/dl 4,6 ± 1,5
 

4,9 ± 1,7 0,113 

Creatinina sérica, mg/dl 0,9 ± 0,2 0,9 ± 0,2 0,832 

Glicemia de jejum, mg/dl 98 (85 – 124) 102 (87 – 129)
 

0,821 

Glicosúria positiva, % 5,9 2,7 0,245 

Densidade urinária 1020 (1015-1030)
 

1020 (1015 – 1030) 0,921 

pH urinário 6,0 (5,5 – 6,5) 6,0 (5,5 – 7,0) 0,908 

Relação Ca/ Cr na urina (mg/g) 90 (30 – 190)
 

100 (30 – 180)
 

0,650 

Relação AU/ Cr na urina 

(mg/g) 
270 (140 – 480)

 
270 (110 – 460)

 
0,872 

Relação Na/Cr na urina 

(mEq/g)   
115 (58 – 236)

 
104 (57 – 234)

 
0,351 

Os resultados da tabela estão expressos como média ±DP ou mediana (12,5 – 87,5%). 
†
em comparação ao conjunto das 

outras faixas. Abreviaturas: IMC = Índice de Massa Corporal
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A comparação das amostras de urina dos entrevistados diabéticos, hipertensos e 

controles revelou que os diabéticos apresentavam urina mais hipotônica (P<0,05), maior 

natriurese (P<0,001) e maior uricosúria (P<0,001) em relação aos controles. Houve ainda uma 

tendência à maior acidez urinária (P=0,06) (figura 2).  

 
Figura 2. Perfil urinário da população, conforme condição do índice. Os boxplots mostram as cinco estatísticas 

(mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e máximo). No gráfico que representa o pH urinário, a caixa 

de distribuição dos indivíduos controles não foi representada em virtude do grande acúmulo de valores sobre a 

faixa da mediana, tornando a amplitude de variação desprezível. Os círculos negros representam valores 

extremos. *P<0,05 vs. controles. †P<0,05 vs. hipertensos não diabéticos. 
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Com o intuito de evitar erros de interpretação, a mesma comparação foi repetida 

excluindo-se os usuários de diuréticos (figura 3). Nesta análise, não foram constatadas 

diferenças estatisticamente significativas quanto à densidade (P=0,096) e pH urinários 

(P=0,107) entre os três grupos. A excreção aumentada de sódio (P<0,001) e ácido úrico 

(P=0,001) foi novamente observada entre diabéticos em relação aos controles.  Os indivíduos 

diabéticos apresentaram ainda maior calciúria, sobretudo em relação aos hipertensos (P=0,014 

vs. hipertensos e P=0,079 vs. controles). Não houve diferença em relação à calciúria quando 

comparados os hipertensos litiásicos (N=23) e não litiásicos (N=205); P= 0,916.  

 
Figura 3. Perfil urinário da população não usuária de diuréticos, conforme condição do índice. Os boxplots 

mostram as cinco estatísticas (mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e máximo). 

*P <0,05 vs. hipertensos. ** P<0,001 vs. diabéticos. 
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5.3. SÍNDROME METABÓLICA E UROLITÍASE 

A síndrome metabólica foi significativamente mais prevalente entre os homens (56,8 

vs. 43,2%, P < 0,001). A obesidade central, acessada por meio da medida da circunferência 

abdominal, e a elevação da pressão arterial foram os critérios diagnósticos mais frequentes em 

ambos os sexos. Entre os portadores de síndrome metabólica, 94% apresentavam aumento da 

circunferência abdominal e 86,6% pressão arterial elevada. Houve maior frequência do 

aumento da circunferência abdominal (98,5 vs. 90,5%, P=0,004) e da redução do HDL-c 

(55,7% vs. 41,7%, P=0,016) entre as mulheres em relação aos homens.  

Através de análise multivariada, a relação entre síndrome metabólica e história de 

urolitíase foi ajustada pela cor da pele, idade e história familiar de urolitíase; fatores cuja 

associação foi significativa na análise inicial. Após o ajuste, a síndrome metabólica (Razão de 

Prevalência (RP) = 1,76; Intervalo de Confiança (IC) = 1,07 – 2,88; P=0,03), a cor da pele 

branca (RP= 2,64; IC 1,31 – 5,29; P=0,006) e a história familiar de urolitíase (RP=2,68; IC 

1,61 – 4,46; P<0,001) permaneceram como fatores independentes associados com a urolitíase 

(tabela 4). 

 

Tabela 4. Associação de variáveis com urolitíase (Análise multivariada) 

VARIÁVEIS R.P. (IC 95%) P 

Síndrome metabólica 1,76 (1,07 – 2,88) 0,03 

Cor da pele   

Branca 2,64 (1,31 – 5,29) 0,006 

Parda 1,62 (0,80 – 3,29) 0,18 

Preta 1,00 --- 

Idade 1,02 (1,00 – 1,03) 0,09 

História familiar 2,68 (1,61 – 4,46) <0,001 

Abreviaturas: R.P.=Razão de Prevalência; IC = Intervalo de confiança 

 

Os parâmetros urinários considerados diferentes dos indivíduos não portadores e 

portadores de síndrome metabólica, não usuários de diuréticos, estão representados na figura 



49 

 

  

4. A presença da síndrome metabólica esteve relacionada à maior acidez urinária (P=0,014), 

maior uricosúria (P=0,001) e maior excreção de sódio (P=0,01). 

 
 

Figura 4. Parâmetros urinários dos indivíduos com e sem síndrome metabólica, não usuários de diuréticos: pH 

(Painel A), relação ácido úrico/creatinina (Painel B) e relação sódio/creatinina (Painel C). Os boxplots mostram 

as cinco estatísticas (mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e máximo).*P=0,01. **P=0,001. 
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Buscando aprofundar a relação entre síndrome metabólica e urolitíase, os 

entrevistados foram agrupados segundo o número de critérios da síndrome que preenchiam (0, 

1, 2, 3, 4 ou cinco). Houve um aumento progressivo da frequência de urolitíase conforme o 

número de critérios positivos (figura 5): desde 6,0% em indivíduos sem critérios até 

alarmantes 22,7% naqueles com cinco critérios; P=0,003 (para tendência).  

 

 

Figura 5. Aumento da prevalência de urolitíase de acordo com o número de critérios acumulados da síndrome 

metabólica. 
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6. DISCUSSÃO 

A relação epidemiológica entre hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e 

urolitíase já é bem estabelecida. Ademais, a prevalência mundial de síndrome metabólica vem 

aumentando nas últimas décadas, e sua presença tem sido igualmente associada ao risco 

aumentado de urolitíase
4, 9,210

. Até o momento não se dispõe de dados brasileiros neste 

sentido. O presente estudo avaliou a prevalência de urolitíase em uma amostra brasileira 

composta por hipertensos não diabéticos, diabéticos e controles extraídos de um programa de 

atenção primária (Programa de Médico de Família de Niterói). Os fatores tradicionalmente 

relacionados à urolitíase também foram avaliados. Os dados foram extraídos de um estudo 

populacional inicialmente concebido para investigar a agregação familiar de fatores de risco 

cardiovascular. 

Tratava-se de uma população economicamente desfavorecida, onde chamava atenção a 

presença marcante do sedentarismo e do excesso de peso. Antes considerada restrita aos 

países ricos, a obesidade é uma doença crônica que hoje constitui um problema de saúde 

pública nos países em desenvolvimento. Nestas nações, o excesso de peso vem suplantando as 

doenças infectocontagiosas e a desnutrição, trazendo consigo o risco de doenças correlatas, 

tais como o diabetes mellitus, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer
211

. Dados da 

Organização Mundial da Saúde apontam para a aglomeração de indivíduos obesos nas zonas 

urbanas dos mais diversos países
212

. A crescente industrialização impacta na emigração rural e 

substituição da tradicional dieta de subsistência, pobre em gordura, por alimentos processados 

altamente calóricos e gordurosos. Levando-se em consideração que o custo de legumes, 

verduras e hortaliças é relativamente baixo em nosso país, pode-se imaginar que a população 

estudada seja adepta a este tipo de alimentação, acompanhando a tendência mundial
213-215

. 

Em 2005, Taylor e colaboradores, após análise de três coortes seguidas durante 46 

anos, demonstraram que a obesidade estava intimamente relacionada ao aumento da 
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incidência de cálculos renais, de maneira proporcional ao aumento do índice de massa 

corporal, mesmo após ajuste pela idade e fatores dietéticos
33

. Na população do presente 

estudo, essencialmente obesa e sedentária, a taxa de prevalência de urolitíase encontrada foi 

de 10,1%, um valor situado no topo daqueles relatados em outros estudos populacionais
216-219

. 

Tal achado provavelmente se deu em razão da natureza não aleatória da amostra, na qual os 

indivíduos obesos, diabéticos e hipertensos estavam hiper-representados. Após ajuste para a 

prevalência de hipertensos não diabéticos e diabéticos no país, e levando em consideração a 

pirâmide etária brasileira por ocasião da realização do CAMELIA, a prevalência nacional foi 

estimada em 6%. Apesar das limitações inerentes a inferências matemáticas, a prevalência 

relatada é comparável a outros estudos internacionais
9,218,220,221

. Tendo em vista a frequência 

elevada de sinais e sintomas clássicos de urolitíase nos entrevistados com história positiva, os 

presentes dados de prevalência sugerem confiabilidade, ainda que tenham sido extraídos a 

partir de anamnese e não por exames comprobatórios. Mais de 80% dos calculosos relataram 

eliminação espontânea de cálculo e/ou exame de imagem positivo, o que é prova irrefutável 

da doença. 

Cerca de 30% dos formadores de cálculo apresentaram recidiva, compatível com o 

perfil nosológico da urolitíase. Lotan e colaboradores recentemente publicaram uma análise 

de custo vs. benefício mostrando que o simples incentivo ao aumento da ingestão hídrica pela 

população geral poderia ser responsável por uma economia de 68 milhões de euros, ainda que 

apenas 25% da população fossem aderentes à campanha. No caso da prevenção secundária, 

focalizando apenas os pacientes sabidamente portadores de urolitíase, esta economia cairia 

para nove milhões, reduzindo os gastos com recorrência (nível de evidência 2b)
222

. Neste 

sentido, fica claro a importância de se definir táticas de combate à urolitíase nos programas de 

atenção básica, sobretudo naqueles voltados para população de hipertensos e diabéticos. 

Os fatores tradicionalmente associados à urolitíase foram analisados na amostra. 

Estudos epidemiológicos apontam o sexo masculino, raça caucasiana, hereditariedade, idade, 

clima quente, ocupação, obesidade, hipertensão arterial e diabetes mellitus como fatores de 

risco para litogênese
6, 7,13-16, 33,224

. No presente estudo os indivíduos que relataram história de 

urolitíase eram mais velhos, predominantemente brancos e apresentavam história familiar e 

síndrome metabólica mais amiúde, repetindo relatos anteriores. Por outro lado, ao contrário 

do que seria esperado
13

, não houve predomínio da história de urolitíase entre indivíduos do 

sexo masculino. Dados recentes apontam para o aumento da frequência de urolitíase entre as 
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mulheres, reduzindo a razão de prevalência entre os sexos
223-225

. Tal fenômeno ainda não foi 

esclarecido, porém parece estar relacionado à pandemia de obesidade e síndrome metabólica 

entre as mulheres
226

. No estudo CAMELIA o principal fator associado à urolitíase foi a 

história familiar, sendo esta mais frequente entre as entrevistadas. Há de se considerar, 

contudo, um possível viés de informação, uma vez que as mulheres habitualmente são mais 

detalhistas ao fornecer dados sobre a saúde de suas famílias
227

.  

Com intuito de verificar a magnitude da relação entre a síndrome metabólica e a 

história de urolitíase, a análise multivariada foi realizada através do método de equações de 

estimação generalizadas, mais adequado para o estudo em questão – em que os dados eram 

considerados relacionados em razão da agregação familiar. Por ser considerado como uma 

variável colinear, o diabetes mellitus não foi incluído na análise. A síndrome metabólica 

permaneceu como fator independente mesmo após ajuste para idade, cor da pele e história 

familiar. O impacto da idade sobre a urolitíase desapareceu após os ajustes, provavelmente em 

decorrência da maior prevalência de síndrome metabólica entre indivíduos mais velhos
228, 229

. 

Deve-se frisar que dentre os fatores independentes encontrados na pesquisa, a síndrome 

metabólica é o único modificável. 

Após definido o perfil epidemiológico da urolitíase na população, foram analisadas as 

amostras de urina dos diabéticos, hipertensos e controles, além de portadores e não portadores 

de síndrome metabólica, buscando avaliar a presença de alguma particularidade bioquímica 

que pudesse estar relacionada à litogênese. Dados da literatura apontam para uma maior 

proporção de cálculos de ácido úrico nos diabéticos e portadores de síndrome metabólica
51,230

. 

A acidez urinária e a hiperuricosúria são mecanismos envolvidos na formação deste tipo de 

cálculo
74

. A resistência insulínica, implicada na amoniagênese deficiente e aumento da 

excreção de ácidos orgânicos, tem sido apontada como principal fator responsável para 

litogênese naqueles pacientes, criando um ambiente favorável para a precipitação de cristais 

de ácido úrico
50, 78

. No presente estudo, em acordo com os dados da literatura, os indivíduos 

com síndrome metabólica apresentaram pH urinário mais ácido, maior uricosúria
81,231

 e maior 

natriurese
232

 em relação aos indivíduos sãos.  

No que tange à avaliação urinária de hipertensos, a tendência à maior natriurese deve 

estar relacionada ao abuso de sal na dieta
233

. Esse grupo apresentou ainda calciúria similar à 

dos controles e inferior àquela observada entre os diabéticos. Tendo em vista o habitual 

impacto dos tiazídicos sobre a redução da calciúria
173

 e levando-se em consideração o fato de 
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que quase metade dos indivíduos hipertensos fazia uso regular de diuréticos, seria concebível 

pensar que tais diferenças fossem decorrentes da diureticoterapia prolongada. Uma análise 

adicional, na qual foram excluídos os usuários de diuréticos, não corroborou essa hipótese. 

Ademais, apesar de relatos na literatura de maior calciúria em hipertensos litiásicos
167, 168

, a 

comparação de subgrupos (hipertensos litiásicos vs. alitiásicos) não foi capaz de detectar esta 

propensão. O motivo desse achado não pôde ser elucidado. 

Finalmente, a influência dos critérios diagnósticos da síndrome metabólica sobre a 

urolitíase foi avaliada. Constatou-se então uma influência cumulativa destes critérios, uma vez 

que houve um aumento progressivo da prevalência de urolitíase, conforme o número 

crescente de critérios preenchidos. Este achado específico, que reforça o elo entre cálculos 

renais e eventos cardiovasculares
221, 234

, é consistente com o relato do National Health and 

Nutrition Examination Survey III (NHANES III)
9
. Ainda não é sabido se o controle destes 

fatores de risco cardiovascular pode reduzir a litogênese.  

Este estudo apresenta algumas limitações. Seu desenho transversal não permite 

estabelecer relação de causa e efeito entre a síndrome metabólica e a urolitíase, embora as 

evidências apontem para isto. A avaliação do grau de sensibilidade à insulina como, por 

exemplo, pelo índice HOMA (de Homeostatic Assessment Model) ou QUICKI (de 

Quantitative Insulin sensitivity Check Index)
235

, e o acompanhamento longitudinal dos 

pacientes insulinorresistentes poderiam ser úteis neste sentido. Em razão do alto custo 

envolvido na realização de um estudo populacional, a presença de urolitíase foi constatada por 

anamnese e não por exames comprobatórios. Entretanto, a frequência elevada de sinais, 

sintomas e exames positivos relatados sugere que os dados obtidos sejam confiáveis. 

Igualmente, sabe-se que o padrão ouro para investigação de anormalidades metabólicas e 

inferências dietéticas no contexto da litíase é a análise urinária em amostra de 24h. O custo 

elevado deste procedimento e a falta de praticidade de sua aplicação em estudos populacionais 

motivaram sua substituição por amostras isoladas de urina matinal e comparação das relações 

sódio/creatinina, cálcio/creatinina e ácido úrico/creatinina na urina. O emprego destas 

medidas, ainda que precárias, serve como ferramenta para comparação de indivíduos
236, 237

. A 

mensuração do pH urinário por método colorimétrico e o uso da densidade urinária como 

estimativa indireta de osmolaridade foram adotadas por razões similares. Apesar de tais 

imprecisões, o presente estudo foi capaz de detectar particularidades na urina de diabéticos, 

hipertensos e portadores de síndrome metabólica utilizando ferramentas simples e baratas que 
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são utilizadas rotineiramente em programas de atenção primária. A falta de dados acerca da 

dieta e a ausência da medida da ureia e sulfato urinários foram outros fatores limitantes. 

Os dados negativos nesse estudo devem ser olhados com cautela em função do 

tamanho reduzido de sua amostra. 

 



 

7. CONCLUSÕES  

a) A prevalência de história positiva de urolitíase entre os adultos participantes do 

estudo CAMELIA foi 10,1%; 

 

b) A cor da pele branca, a síndrome metabólica e a história familiar positiva foram 

fatores independentemente associados à urolitíase na referida população; 

 

c) A frequência de urolitíase foi significativamente maior entre os portadores de 

diabetes mellitus; 

 

d) Não houve diferença estatisticamente significativa quanto à frequência de 

urolitíase entre os adultos hipertensos quando comparados aos demais; 

 

e) A síndrome metabólica mostrou correlação fortemente positiva com a história de 

urolitíase. Houve um aumento proporcional de urolitíase acompanhando o número 

de critérios acumulados da referida síndrome; 

 

f) Os portadores de síndrome metabólica apresentaram maior acidez urinária, maior 

uricosúria e maior natriurese em relação aos demais; 

 

g) Os achados do presente estudo reforçam o elo recém-sugerido entre a urolitíase e 

fatores de risco cardiovascular potencialmente modificáveis. 
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9. ANEXOS 

9.1. FORMULÁRIOS DO CAMELIA 

20.1 Data da 1ª consulta: ____/____/____  

 

 

EXAME FÍSICO- PESQUISADOR NÃO MÉDICO 

1ª medida Valores 2ª medida Valores 3ª medida Valores 

20.1a de braços  20.1b de braços  20.1c  de braços  

20.2a PAS  20.2b PAS  20.2c PAS  

20.3a PAD  20.3b PAD  20.3c PAD  

20.4a FC  20.4b FC  20.4c FC  

20.5a Alt. de ritmo?  20.5b Alt. de ritmo?  20.5c Alt. de ritmo?  

20.6a Cir cintura  20.6b Cir cintura  20.6c Cir cintura  

20.7a Cir abdominal  20.7b Cir abdominal  20.7c Cir abdominal  

20.8a Cir quadril  20.8b Cir quadril  20.8c Cir quadril  

20.9a Peso  20.9b Peso  20.9c Peso  

20.10a Altura  20.10b Altura  20.10c Altura  

20.11a Bioimpedância  20.11b Bioimpedância  20.11c Bioimpedância  

20.12a Prega triciptal  20.12b Prega triciptal  20.12c Prega triciptal  

20.13 Menarca/pelos axilares      ( S )   (N)  
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HISTÓRIA PATOLÓGICA PREGRESSA  

Condição O senhor (a), ou algum parente seu (pai, 

mãe, irmão ou filhos ...) 

No de irmãos:____________ 

No de filhos   : ___________ 

(s) 

(n) 

(i) 

tem 

anos 

início 

tempo  

anos 

“cura” 

pai 

(s) 

(n) 

(i) 

mãe 

(s) 

(n) 

(i)) 

Num 

Ir 

sim 

Num 

Filhos 

sim 

Asma/broquite 30.1a Já teve/tem  bronquite – chiadeira no 

peito? 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.1b Já teve/tem asma?         

Psoríase 30.2 Já teve/tem psoríase  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

Hemoglobinop 30.3 Tem anemia falciforme?  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

Hipertensão 

Gestacional  

30.4a Teve hipertensão que começou na 

gravidez (ou pressão alta)? Em caso positvo, 

continue. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.4b Essa hipertensão continuou após o 

parto? 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.4c Teve hipertensão em outras gestações? (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

Diabetes 

Gestacional 

30.5a Teve diabetes que começou na 

gravidez (ou açúcar no sangue)? Em caso 

positvo, continue. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.5 b Essa diabetes continuou após o parto? (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.5c Teve diabetes em outras gestações? (   ) (   ) (   )  

(   ) 

(   )   

D. hepátitica 

gord não 

alcoólica 

30.6 a Algum médico disse que a senhora tem 

gordura no fígado? 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.6 b Foi realizado algum exame para “ver” 

essa gordura no fígado?  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

Ovário Policístico:  30.7a A sua menstruação era ou é irregular ou 

“descontrolada”, pulando mês? 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.7b A senhora teve/tem pelos no rosto (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.7c Notou pelos crescidos em outra parte 

do corpo? Caso positivo só para o 

respondente: 

30.7d Onde:_________________________ 
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30.7d A senhora tem/teve espinhas no rosto?  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

Hipertensão 30.8 Algum médico já lhe disse que o senhor 

(a) tem hipertensão (pressão alta)? 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

Diabetes 30.9 Algum médico já lhe disse que o senhor 

(a) tem diabetes (açúcar alto no sangue)? 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

Dislipidemia  30.10 Algum médico já lhe disse que  o senhor 

(a) esteve com colesterol alto (gordura  

alta no sangue)? 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

Obesidade 30.11 Já esteve acima do peso? (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

Urolitíase 30.12a Alguma vez já teve pedra nos rins? (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.12b Expeliu alguma pedra enquanto 

urinava? 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.12c Quantas vezes teve pedra nos rins? (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.12d  Teve dor lombar?  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.12e Teve urina vermelha (sangue)?  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.12f Houve algum exame que mostrou 

pedra nos rins? 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

Pedra na vesícula 30.13a Alguma vez algum médico lhe disse 

que tinha pedra na vesícula? 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.13b Houve algum exame que mostrou 

pedra na vesícula? 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

Câncer 30.14 a Teve ou tem câncer? (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

D. renal crônica 30.15 O senhor (a) está em hemodiálise? (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

D. Coronariana 30.16 a Já teve dor no peito que se iniciou por 

esforço físico ou emoção forte? Em caso 

positivo continue: 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.16 b Ficou internado? (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.16 d Quanto tempo? (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.16 d Foi diagnosticado angina?  Em caso 

negativo: 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.16 e  Foi diagnosticado infarto ? (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   
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AVC 30.17 a Já teve “derrame”, ficando “boca 

torta” ou comperda de força no braço ou 

perna? Em caso positivo, continue: 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.17 b Melhorou em 01dia ? Em caso 

negativo: 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.17 c Em quanto tempo melhorou? (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

ICC 

 

30.18a Algum médico já lhe disse que tem 

“insuficiência cardíaca”, ou que seu coração 

é grande ou fraco? 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.18b Sente falta de ar ou cansaço com o 

esforço ou quando se deita? 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

Morte súbita 30.19a Algum parente seu morreu de 

repente?  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

Fibrilação atrial 30.20a Seu coração já disparou e precisou ir 

ao hospital? 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.20b Precisou de choque no peito pra 

melhorar? 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.20c Precisou de remédio na veia para 

melhorar? 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

30.20d Foi diagnosticado fibrilação atrial? (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

 

30.21 Outras 

 

 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

 

 

USO REGULAR DE MEDICAÇÃO NOS ÚLTIMOS 3 MESES 

Medicamento  Nome da medicação 

    40.1 Anti hipertensivo ( S )  ( N )  

40.1a Diurético ( S )  ( N )  

40.1b Beta bloqueador ( S )  ( N )  

40.1c  IECA ( S )  ( N )  

    40.2 Anti-diabetogênico ( S )  ( N )  

40.2.a Glibencamida ( S )  ( N )  

40.2b Metiformina ( S )  ( N )  
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40.2c insulina ( S )  ( N )  

40.3 Hipolipemiantes ( S )  ( N )  

40.4 Analgésicos/anitinflamatórios ( S )  ( N )  

40.5 AINHS ( S )  ( N )  

40.6 Aspirinas ( S )  ( N )  

40.7 Anticoncepcional hormonal ( S )  ( N )  

40.8 Corticosteróides ( S )  ( N )  

40.9 Antidepressivos/ansiolíticos ( S )  ( N )  

40.10 Inibidor de bomba de próton ( S )  ( N )  

40.11 Bloqueador de H2 (ranitidina) ( S )  ( N )  

40.12 Anticonvulsivante (remédio para convulsão, 

epilepsia) 

( S )  ( N )  

40.13 Anticumarínicos (Warfarin, Cumarin) ( S )  ( N )  

40.14 Outros ( S )  ( N )  

 

 

 

Medicamentos 

Receita? Seguiu? 

Por que não seguiu a receita 

Qual efeito 

colateral? Incomp 

Faltou 

posto 

Econom 

remédio Esqueci 

Fez 

mal 

    50.1 Anti hipertensivo ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

 

50.1a Diurético ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

 

50.1b Beta bloqueador ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

 

50.1c  IECA ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

 

    50.2 Anti-diabetogênico ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

 

50.2a Glibencamida ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

 

50.2b Metformina ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

 

50.2c insulina ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

 

50.3 Hipolipemiantes ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N  
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) ) 

50.4 Analgésicos/anitinflamatórios ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

 

50.5 AINHS ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

 

50.6 Aspirinas ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

 

50.7 Anticoncepcional hormonal ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

 

50.8 Corticosteróides ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

 

50.9 Antidepressivos/ansiolíticos ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

 

50.10 Inibidor de bomba de próton ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

 

50.11 Bloqueador de H2 (ranitidina) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

 

50.12 Anticonvulsivante (remédio para convulsão, 

epilepsia) 

( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

 

50.13 Anticumarínicos (Warfarin, Cumarin) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

 

50.14 Outros ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

( S )  ( N ) ( S )  ( N ) ( S )  ( N 
) 

 

 

 

EXAME FÍSICO APARELHOS 

APARELHOS Descrever  as anormalidades 

CABEÇA E PESCOÇO 

60.1a Distribuição anormal dos pelos-hirsutismo 

(mulheres) 

( S )  ( N )  

60.1b Coloração anormal – acantose nigricans ( S )  ( N )  
TORAX 

60.2a RR2T ( S )  ( N )  

60.2b Ausculta cardíaca com sopros ( S )  ( N )  

60.2c Ausculta pulmonar com alterações ( S )  ( N )  

60.2d Outros ( S )  ( N )  
MEMBROS SUPERIORES 

60.3a Psoríase ( S )  ( N )  
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60.3b Ceratose pilar ( S )  ( N )  
MEMBROS INFERIORES 

60.4.1 Pulso pedioso palpável? ( S )  ( N )  

60.4.2 Pulso tibial posterior palpável? ( S )  ( N )  

60.4.3 Pé hiperemiado? ( S )  ( N )  

60.4.4 Pé seco? ( S )  ( N )  

60.4.5 Pé com fissuras? ( S )  ( N )  

60.4.6 Ausência de sudorese? ( S )  ( N )  

60.4.7 Calosidades? ( S )  ( N )  

60.4.8 Dedos em garra ou martelo? ( S )  ( N )  

60.4.9 Hálux valgo, pé cavo ou outras 

deformidades? 

( S )  ( N )  

60.4.10 Úlcera plantar? ( S )  ( N )  

60.4.11 Alteraçoes de pelos? ( S )  ( N )  

60.4.12 Alteraçoes de unhas? ( S )  ( N )  

60.4.13 Necrose/amputação de pododáctilos ( S )  ( N )  

60.4.14 cianose  ( S )  ( N )  

 

 

 

70.1 Data da 2ª consulta: ____/____/____  

 

 

1ª MEDIDA VALORES 2ª MEDIDA VALORES 3ª MEDIDA VALORES 

70.1a PAS  70.1b PAS  70.1c PAS  

70.2a PAD  70.2b PAD  70.2c  PAD  

70.3a FC  70.3b FC  70.3c  FC  

70.4a  Alt. de ritmo?  70.4b Alt. de ritmo?  70.4c  Alt. de ritmo?  
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INFORMAÇOES DO PRONTUÁRIO 

80.1 Data no ingresso no programa: 

 

80.2a  PAS no ingresso no programa : 

80.2b  PAD no ingresso no programa : 

80.3 Data do diagnóstico de hiperternsão: 

80.4 Estava em tratamento de hipertensão ao entrar no programa?  

80.5a  fundo de olho alterado?  ( S )  ( N ) 80.5b Data do diagnóstico: 

80.6a  creatinina na entrada do programa   80.6b Data do exame de creatinina: 

80.7a  Glicemia de jejum no ingresso no programa : 

80.7b  Glicosilada no ingresso no programa : 

80.7c Data do diagnóstico de Diabetes: 

80.7d Estava em tratamento de Diabetes na entrada do programa:   ( S )  ( N )  

Dislipidemia 

80.8a HDL no ingresso no programa:  80.8b data do diagnóstico: 

80.9a LDL no ingresso no programa:  80.9b data do diagnóstico: 

80.10a  triglicerídeos no ingresso no programa:  80.10b data no diagnóstico: 

80.11a creatinina >=1.2 ? ( S )  ( N ) 80.11b data da 1ª creatinina alterada: 

80.12a proteinúria ?  ( S )  ( N ) 80.12b  data do exame com proteinúria: 

80.13a aumento de área cardíaca no RX? ( S )  ( N ) 80.13b data da 1ª alteração no RX: 

80.14a Diagnóstico de HVE no eletro? ( S )  ( N ) 80.14b data do diagnostico de HVE no eletro: 

80.15a Sopro/arritmia no eletro? ( S )  ( N ) 80.15b data do diagnostico de sopro ou arrtmia no eletro: 

80.16a  Outras? ( S )  ( N ) 80.16b data no diagnóstico: 

80.17a IAM?  80.17b data no diagnóstico: 
80.17c IAM diagnosticado por: 

80.18a AVC? ( S )  ( N ) 80.18b data no diagnóstico: 
80.18c AVC diagnosticado por: 

80.19a FA? ( S )  ( N ) 80.19b data no diagnóstico: 
80.19c FA diagnosticado por: 

80.20a ICC?  80.20b data no diagnóstico: 
80.20c ICC diagnosticado por: 

80.21a  Outras alterações cardíacas? ( S )  ( N ) 80.21b data no diagnóstico: 

80.22a Pulso pedioso palpável? ( S )  ( N ) 80.22b data no diagnóstico: 

80.23a Pulso pedioso palpável? ( S )  ( N ) 80.23b data no diagnóstico: 



82 

 

  

80.24a Pulso tibial posterior palpável?  ( S )  ( N ) 80.24b data no diagnóstico: 

80.25a Pé hiperemiado?  ( S )  ( N ) 80.25b data no diagnóstico: 

80.26a Pé seco? ( S )  ( N ) 80.26b data no diagnóstico: 

80.27a Pé com fissuras?  ( S )  ( N ) 80.27b data no diagnóstico: 

80.28a Ausência de sudorese?  ( S )  ( N ) 80.28b data no diagnóstico: 

80.29a Calosidades?  ( S )  ( N ) 80.29b data no diagnóstico: 

80.30a Dedos em garra ou martelo?  ( S )  ( N ) 80.30b data no diagnóstico: 

80.31a Hálux valgo, pé cavo ou outras deformadas?  ( S )  ( N ) 80.31b data no diagnóstico: 

80.32a Úlcera plantar?  ( S )  ( N ) 80.32b data no diagnóstico: 

80.33a Alterações de pelos?  ( S )  ( N ) 80.33b data no diagnóstico: 

80.34a Alterações de unhas?  ( S )  ( N ) 80.34b data no diagnóstico: 

80.35a Necrose/amputação de pododáctilos ? ( S )  ( N ) 80.35b data no diagnóstico: 
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9.2. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Autorização para pesquisa  

Responsável pela pesquisa: Maria Luiza Garcia Rosa 

Departamento de Epidemiologia e Bioestatística Tel: 26299342    

 

Nome do responsável: 

Idade:            Número da identidade: 

Nome do adolescente: 

Idade:            Número da identidade:  

 

Você autoriza seu filho a participar de uma pesquisa ? Queremos saber se seu filho (a)  

tem risco de ter algum problema cardíaco no futuro, relacionado aos hábitos de vida 

e talvez,  a uma  herança genética (tendência na família, que passa de pais para 

filhos). 

Durante toda pesquisa, tudo vai ser explicado a você e ao seu filho. Você pode 

decidir se quer deixar que ele continue ou não em qualquer momento.  

 

Se ele entrar na pesquisa, ele vai ter que responder a um questionário com perguntas 

sobre nascimento, a família e hábitos de vida. Vai ter sua pressão, peso e altura 

medidos e vamos coletar amostra de urina e  de sangue. A amostra de urina será 

utilizada para fazer exames ligados à diabetes, hipertensão e doenças nos rins. O 

sangue será utilizado para medir a glicemia (açúcar no sangue), colesterol total e 

frações, triglicerídeos (gorduras no sangue), insulina de jejum, teste da tireóide , ácido 

úrico e outros exames e material genético isolado do sangue que podem indicar uma 

tendência a diabetes, hipertensão e problemas de coração e renais futuros. Esse 

sangue que ficará armazenado sob a guarda do Laboratório do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, para estudos relacionados à diabetes, hipertensão, doenças do 

coração e dos rins.   

 

Tudo que você responder pelo seu filho será mantido em segredo. As informações 

obtidas serão utilizadas exclusivamente neste projeto de pesquisa sem que seu nome 

seja revelado e estarão disponíveis para o participante, mesmo para aqueles que, em 

algum momento, decidirem sair da pesquisa. As amostras de sangue serão 

codificadas para garantir o sigilo e a confidencialidade dos resultados. Após 2 anos da 

1ª visita, faremos uma 2ª visita quando todos os procedimentos serão repetidos.  

 

O benefício esperado com este trabalho será entender melhor algumas causas da 

diabetes e da hipertensão e de algumas doenças dos rins e do coração interligadas, 

possibilitando a prevenção precoce e tratamento mais eficaz.  

 

Se você tiver alguma dúvida pode nos perguntar. 

 

Se você, depois de ler todo esse documento, permitir que seu filho participe, por favor, 

assine esta folha logo abaixo. 

 

Sim, eu concordo que meu filho participe. 

 

Data:      ___________________________________ 

 

Assinatura ___________________________________________________ 
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Autorização para pesquisa  

Responsável pela pesquisa: Maria Luiza Garcia Rosa 

Departamento de Epidemiologia e Bioestatística Tel: 26299342   

 

Nome: 

Idade:            Número da identidade: 

Você quer participar de uma pesquisa ? Queremos saber você tem risco de ter algum 

problema cardíaco no futuro, relacionado aos hábitos de vida e talvez,  a uma  

herança genética (tendência na família, que passa de pais para filhos). 

 

Durante toda pesquisa, tudo vai ser explicado a você.  Você pode decidir se quer 

deixar que ele continue ou não em qualquer momento.  

 

Se você entrar na pesquisa, vai ter que responder a um questionário com perguntas 

sobre nascimento, a família e hábitos de vida. Vai ter sua pressão, peso e altura 

medidos e vamos coletar amostra de urina e de sangue. A amostra de urina será 

utilizada para fazer exames ligados à diabetes, hipertensão e doenças nos rins. O 

sangue será utilizado para medir a glicemia (açúcar no sangue), colesterol total e 

frações, triglicerídeos (gorduras no sangue), insulina de jejum, teste da tireóide , ácido 

úrico e outros exames e material genético isolado do sangue que podem indicar uma 

tendência a diabetes, hipertensão e problemas de coração e renais futuros. Esse 

sangue que ficará armazenado sob a guarda do Laboratório do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, para estudos relacionados à diabetes, hipertensão, doenças do 

coração e dos rins.   

 

Tudo que você responder será mantido em segredo. As informações obtidas serão 

utilizadas exclusivamente neste projeto de pesquisa sem que seu nome seja revelado e 

estarão disponíveis para o participante, mesmo para aqueles que, em algum 

momento, decidirem sair da pesquisa. As amostras de sangue serão codificadas para 

garantir o sigilo e a confidencialidade dos resultados. Após 2 anos da 1ª visita, faremos 

uma 2ª visita quando todos os procedimentos serão repetidos.  

 

O benefício esperado com este trabalho será entender melhor algumas causas da 

diabetes e da hipertensão e de algumas doenças dos rins e do coração interligadas, 

possibilitando a prevenção precoce e tratamento mais eficaz.  

 

Se você tiver alguma dúvida pode nos perguntar. 

 

Se você, depois de ler todo esse documento, concordar em participar, por favor, 

assine esta folha logo abaixo. 

 

Sim, eu concordo em participar. 

 

Data:      ___________________________________ 

 

Assinatura ___________________________________________________ 
 

 



85 

 

  

9.3. APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 


