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RESUMO 

O referido trabalho de conclusão de curso consiste em uma pesquisa de 
campo exploratória e quantitativa, que visou compreender melhor a ocorrência de 
nefrolitíase e seus fatores associados em uma população de hipertensos e 
diabéticos abrangidos pela estratégia da saúde da família. Na estratégia em 
questão, foram pesquisados apenas os sujeitos que eram atendidos pelas agentes 
de saúde, das três áreas duas foram estudadas com margem de erro de 5% e nível 
de confiança de 95%. O presente trabalho buscou melhor compreender a nefrolitíase 
a nível local, enfatizando a importância da atuação do enfermeiro na profilaxia dessa 
enfermidade. Foram também desenvolvidas apresentações gráficas para melhor 
compreender as correlações entre a nefrolitíase, hábitos de vida, doenças crônicas: 
diabetes melitus e hipertensão arterial sistêmica e por fim houve a análise da água 
destinada para consumo humano daqueles que relataram episódio da calculose 
renal. Na análise hídrica foram mensuradas a dureza total, a quantificação de cálcio, 
magnésio, sódio, pH, temperatura e cloro residual livre em duas origens hídricas 
distintas.  
 
Palavras-chave: NEFROLITÍASE, DIABETES, HIPERTENSÃO, QUALIDADE DE 
VIDA.  
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ABSTRAT 

This course conclusion work consists of an exploratory and quantitative field 
research, which aimed to better understand the occurrence of nephrolithiasis and its 
associated factors in a population of hypertensive and diabetic patients covered by 
the family health strategy. In the strategy in question, only subjects who were 
attended by health agents were surveyed, of the three areas two were studied with a 
margin of error of 5% and a confidence level of 95%. The present study sought to 
better understand nephrolithiasis at the local level, emphasizing the importance of 
the nurse's role in the prophylaxis of this disease. Graphic presentations were also 
developed to better understand the correlations between nephrolithiasis, lifestyle, 
chronic diseases: diabetes mellitus and systemic arterial hypertension, and finally, 
there was an analysis of water intended for human consumption by those who 
reported an episode of renal calculosis. In the water analysis, the total hardness, the 
quantification of calcium, magnesium, sodium, pH, temperature and free residual 
chlorine in two different water sources were measured. 

 
Keywords: NEPHROLITHIASIS, DIABETES, HYPERTENSION, QUALITY OF LIFE. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia (2015), cada rim tem a forma 

de um grande grão de feijão, apresentado um peso de 120 a 180 gramas em um 

adulto, conduzidos pelas artérias renais de origem da aorta abdominal o sangue 

chega aos rins em volume de 1,2 litros ao minuto, filtrando um quarto de todo o 

sangue bambeado pelo coração, desempenhando a filtração de todo o sangue 

circulante no organismo 12 vezes a cada hora vivida, deste modo devolvendo ao 

coração o sangue limpo e as toxinas filtradas são eliminadas pela urina. 

Quando a saturação urinária aumenta há a elevação de algumas 

substâncias como o oxalato de cálcio, fosfato de cálcio e acido úrico, assim há a 

formação de cálculos, elas podem ocorrer desde os rins até a bexiga, seu tamanho e 

forma são variáveis, do minúsculo ao tamanho de uma laranja (HINKLE; CHEEVER, 

2016). 

A patogênese da nefrolitíase são complexos e estão relacionados com 

fatores de risco ambientais e metabólicos, percebe-se o aumento da prevalência 

desta patologia estão associadas a doenças sistêmicas como doenças 

cardiovasculares, obesidade e diabetes (ABBAS; AKRAM; SHARIF 2019). 

Observando evidências de Schrier (2008) à maioria os cálculos renais são 

compostos por cálcio juntamente com suas variações, sendo mais frequente 

compostos por oxalato de cálcio. Segundo Rubin et al (2010), refere-se que na 

maioria dos casos a existência do cálculo está associada ao aumento de seu 

principal componente seja na urina ou no sangue. 

Segundo Saleen et al  (2015),  a nefrolitíase compreende um problema 

urológico comum e está correlacionado com os aspectos nutricionais, ambientais e 

fatores genéticos. 

Stoller e Meng (2007) em seu livro relata que a  variabilidade da ocorrência de 

pedras nos rins pode estar justificado em variações de clima, exposição ao sol e 

também há o questionamento do papel da qualidade da água. 

Segundo Pachaly; Baena e Carvalho (2015) a prevalência de nefrolitíase no 

mundo vem aumentando, assim gerando consequências ao sistema de saúde, 

pouquíssimos novos tratamentos referentes à doença foram lançados. 



15 
 

Tratar e controlar os fatores de risco como diabetes, hipertensão, obesidade, 

doenças cardiovasculares e tabagismo ocasionam a profilaxia da doença renal 

(BRASIL, 2019). 

O enfermeiro ao aplicar seus conhecimentos ao paciente contribui para a 

prevenção, de modo especial a atuação com o  hipertenso e diabético visa 

mudanças no estilo de vida podendo ser individuais ou grupais, mudanças que 

contribuem com a saúde renal dos mesmos (ANDRADE; ALMEIDA E SANTOS, 

2016) . 

O referido estudo buscou-se compreender melhor os fatores que podem 

interferir na qualidade de vida em uma população de hipertensos e diabéticos tendo 

como doença em questão a nefrolitíase. Diante da pesquisa de campo foi possível 

compreender melhor que a nefrolitíase acomete uma grande parcela desses doentes 

crônicos, sendo 18% dos participantes relataram histórico de nefrolitíase. A pesquisa 

respeitou uma margem de erro de 5% e um nível de confiança de 95%. Aos 

pacientes que relataram episódio de nefrolitíase foi-se observada à classificação da 

água destinada para consumo humano sendo evidenciados dois tipos distintos; poço 

artesiano e nascente superficial, diante dessa informação foi realizado a coleta 

dessas duas classes diferente, sendo realizadas as análises em campo e em 

laboratório especializado. Diante dos laudos pode-se observar que quanto menos 

magnésio e mais cálcio a água apresentou maior foi maior a ocorrência de 

nefrolitíase.  Também foram levantados dados referentes hábitos nocivos como o 

tabagismo e etilismo, assim como faixa etária, peso, profissão, hábitos alimentares 

acompanhamento médico, filtro de d’água, participação no grupo Hiperdia local, 

entre outros. 

Por meio deste trabalho buscou-se demonstrar a importância do enfermeiro 

na profilaxia da nefrolitíase. A estratégia da saúde da família (ESF) consiste em um 

ponto de localização mais próximo do paciente, sendo o enfermeiro nesta instância 

de atendimento o profissional mais próximo das pessoas, assim podendo contribuir 

na qualidade de vidas dos hipertensos e diabéticos, sendo o que visa este trabalho. 

  



16 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 PROGRAMA DE CONTROLE E ASSISTÊNCIA AS DOENÇAS CRÔNICAS: 

DIABETES MELLITUS (DM) E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS) 

 

A enfermagem vem a ser vista segundo Backes (2012), como  uma profissão 

interligada e complementada com outros saberes profissionais, sendo capaz de 

promover e proteger a saúde dos indivíduos, famílias e comunidade, além da 

aplicação do cuidado integrador. 

As doenças crônica não tratadas já no ano de 2008 foram responsáveis por 

63% das mortes, nada mais que 80% das mortes por essas doenças ocorrem em 

países de média e baixa renda,um terço destas, atingem diretamente pessoas com 

mais de 60 anos de idade, lideram o ranking das causas deste ocaso as doenças do 

aparelho circulatório, seguido por câncer, diabetes e doenças do aparelho 

respiratório (BRASIL, 2011).  

A hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus consistem na primeira 

causa de hospitalizações no sistema público de saúde, sendo ainda fatores de risco 

para doenças cardiovasculares, visando diminuir o número de hospitalizações e 

também para atingir o tratamento e acompanhamento adequado,  o Ministério da 

Saúde adotou plano de reorganização da tenção à Hipertensão Arterial (HA) e ao 

Diabetes Mellitus (DM) o Hiperdia (Sistema de Cadastramento e Acompanhamento 

de Hipertensos e Diabéticos)teve sua fundação em 2002 tem por finalidade o 

cadastro e acompanhamento dos portadores de DM e HA, assim gerando 

informações para os profissionais e gestores a nível municipal, estadual e ao 

Ministério as Saúde, ressaltando que  causas dessas doenças supracitadas incluem 

fatores de risco modificáveis, como tabagismo, consumo nocivo de bebida alcoólica, 

inatividade física e alimentação inadequada (BRASIL , 2011). 

O programa de controle e assistência ao diabetes e hipertensão arterial 

sistêmica avaliado em um artigo científico demonstrou que o ponto de partida para a 

procura dos pacientes consiste no diagnóstico independente do decorrer do 

adoecer, mas sendo uma jornada que o doente crônico assume a sua condição de 

mudanças de vida  que visam determinar o sucesso do controle da doença (SILVA; 

MANTOVANI;  KALINKE e ULBRICH, 2015). 
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A possibilidade de associação entre diabetes mellitus e hipertensão arterial 

sistêmica é de ordem de 50%, ambas apresentam vários aspectos em comum, como 

por exemplo:cronicidade, complicações crônicas, geralmente assintomáticas, 

necessidade de acompanhamento de equipe multidisciplinar, necessidade de 

controle rigoroso, etc (BRASIL, 2001). 

Silva A. et al (2015) trata que a diabetes melitus e a hipertensão arterial 

sistêmica conferem uma das principais causas da doença renal crônica, ressaltando 

a importância do atendimento do enfermeiro aos pacientes que possuem essas 

enfermidades para fins de aprimorar a assistência oferecida e abordar os aspectos 

da profilaxia da progressão da doença renal crônica. 

2.1.1 Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

Perante Martelli (2012): os seres vivos são dotados de inúmeros sistemas 

biológicos para fins da homeostasia da pressão arterial, estes sistemas atuam 

internamente por meio de substância que respondem perante estímulos externos, 

sendo a hipertensão arterial um dos fatores de risco para a morbidade e mortalidade 

cardiovascular, quando a pressão arterial eleva-se ocorre conseguintemente  

aumento da liberação em via urinária de sódio e água, sendo denominado pressão 

natriurese, a  longo prazo a homeostase extracelular,  esta determinada pelo sódio, 

vem a ser controlada pelo sistema renal o responsável por meio da variação deste 

íon. 

Segundo Brasil (2001), as doenças cardiovasculares na faixa etária de 30 a 

69 anos correspondem a 65% do total dos óbitos, acometendo população adulta em 

plena fase produtiva, por meio de estudos há a  demonstração que  se houver uma 

redução da pressão diastólica média de 4mmHg no período de um ano teremos uma 

redução de 35 a 42% a ocorrência de acidente vascular encefálico.A definição de 

HAS, consistem em pressão arterial igual ou maior de 140/90 mmHg (milímetro de 

mercúrio) quando encontradas em  duas aferições realizadas no mesmo momento 

(BRASIL, 2001). 

Radovanovic, et al (2014), refere-se em seu estudo científico que a HAS tem 

fortes associações com outros fatores de risco cardiovasculares, como diabetes, 

obesidade e dislipidemia, ressaltando a importância da enfermagem para fins de 

intervenção precoce na patologia para fins de controle do surgimento de patologias 
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adjacentes de cunho cardiovascular, que podem ainda piorar a qualidade de vida 

dos pacientes.  

2.1.2 Diabetes mellitus (DM) 

 Segundo Cersosimo (2003), o rim possuindo sua imensa capacidade 

bioquímica podendo vir a produzir e consumir simultaneamente a glicose, esta pode  

ser filtrada pelo glomérulo e reabsorvida de modo integral pelos túbulos renais, 

apresença de glicose na urina consiste em um mecanismo que evita que esta atinja 

valores tóxicos ao organismo, assim evitando uma situação de hiperglicemia 

extrema que leva uma série de complicações como a desidratação intracelular e 

hiperosmolaridade. Sendo ainda capaz de acrescentar glicose ao sangue em 

situações de jejum, assim prevenindo situações de hipoglicemia, de modo geral a 

participação dos rins é mais importante do que se acreditava, rins e fígado atuam  de 

modo em conjunto no controle neurohormonal, sendo relacionado ao processo de 

armazenamento de nutrientes no organismo, e este armazenamento somente 

poderá dar-se se a glicemia encontrar-se dentro dos valores normais, sendo eles: 

entre 70- 110mg/dL no período antes das refeições, e no máximo até 140-160mg/dL 

no período após as refeições (CERSOSIMO,2003). 

Em 2010 estima-se que haveria 11 milhões de diabéticos no Brasil 

crescimento de 100%  comparado com a população dos anos de dois mil, em que na 

época 46,5% dos portadores da doença a desconheciam, sendo a diabetes mellitus 

uma síndrome de etiologia múltipla, pelo resultado de ausência de insulina ou a 

incapacidade da mesma exercer suas funções e em  longo prazo esta doença pode 

gerar  consequências como por exemplo  falência de vários órgãos especialmente 

rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos (BRASIL 2001). 

Segundo Cortez et al 2014, as complicações da diabetes aumentam no 

decorrer dos anos, a identificação dessas associações consiste em estratégias que 

minimizem essas complicações precocemente, assim podendo nortear o 

gerenciamento do cuidado e dos programas educativos como o Hiperdia criado em 

2002. Neste artigo científico avaliado 1320 usuários com diabetes e o sexo feminino 

apresentou em mais de 60% deste total, 43% do total apresentavam mais de 60 

anos de idade, 57,6% haviam ensino fundamental incompleto, quase 70% vivem 

com o companheiro e 42% mantém-se ocupados., ainda entende-se que as 

complicações associadas ao diabetes está relacionada ao período de duração da 
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patologia, em que as complicações foram maiores em usuários com a doença a mis 

de dez anos do que com pessoas com a doença a menos de cinco anos (CORTEZ, 

et al, 2014). 

A relação entre as doenças crônicas e nefrolítiase, é reafirmado por 

Mazzucchi e Shougi (2009), são claros ao afirmar que há relação entre litíase 

urinária, diabetes mellitus, síndrome metabólica e obesidade. Por meio de fortes 

evidências de cunho científico demonstram que outras doenças como adoença de 

Alzheimer, juntamente com as doenças cardiovasculares e diabetes possam ter uma 

mesma origem, a diabetes confere em uma doença metabólica complexa que possui 

efeitos avassaladores em múltiplos sistemas orgânicos ( LOPES et al, 2018). 

O diabetes apresenta alta ascendente incidência no Brasil e mundialmente, a 

ausência de informações acerca da patologia, estilo de vida, sedentarismo, 

educação alimentar, tratamento tardio, não adesão ao tratamento medicamentoso e 

prática de exercícios físicos podem comprometer a qualidade de vida do paciente 

portador da doença (BARBOSA, CAMBOIM, 2016), pode ser classificadas ainda na 

sua ampliação geral a DM tipo 1 e tipo 2, que destacamos para este estudo. 

2.1.2.1 Diabetes Mellitus tipo 1  

Esta classificada com DM tipo 1, caracteriza-se pela destruição das células 

beta pancreáticas  possuindo ainda tendência a produção em excesso de  ácidos 

sanguíneos ou cetonas, apresenta-se em 5 a 10% dos diabéticos, sendo uma 

patologia autoimune (BRASIL,2001). 

 Segundo Lopes (2018), confere a esta classe de diabete ações devastadores 

em múltiplos sistemas do corpo humano inclusive complicações renais, em nervos e 

olhos, complicações relativamente à cognição ainda são pouco claras, mas o 

declínio cognitivo observados em pacientes com diabetes, foi suspeitado que as 

anormalidades na substância branca seriam responsáveis pela disfunção cognitiva, 

particularmente em pacientes com diabetes tipo 1. 
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2.1.2.2 Diabetes Mellitus tipo 2 

Já para o DM tipo 2, pode variar desde a resistência a insulina  até a 

deficiência de secreção insulínica. De modo geral ocorre a menor captação de 

glicose nos tecidos especialmente no muscular e no hepático, o que gera uma maior 

concentração plasmática de insulina (BRASIL, 2001). 

Dentre os pacientes cerca de 75% dos casos de diabetes do tipo 2 é 

detectado por acaso, quando exames laboratoriais rotineiros ou exame oftalmológico 

são realizados (SMELTZER; BARE 2006), assim é evidente a necessidade de 

intervenção do enfermeiro junto aos pacientes, promovendo a saúde de seus 

portadores, em ações na saúde coletiva. 

2.2 HÁBITOS DE VIDA 

Os fatores de risco para o desenvolvimento da calculose renal podem ser 

intrínsecos ou extrínsecos, sendo o primeiro consiste em idade sexo e 

hereditariedade, já o segundo refere-se a questões climáticas geográficas, dieta, 

baixo consumo de água e outros (STOLLER e  MENG, 2007) 

Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia (2018) do Rio de Janeiro  

para a qualidade de vida de toda a família existes hábitos saudáveis pelos quais 

publicou  dez deles sendo eles: 

· Comer frutas verduras e legumes:  devem ser incluídos em todas as refeições 

devido as suas características nutritivas seno ainda ricos em fibras, vitaminas e 

minerais, que estes atuam na proteção da saúde  e evitando algumas doenças; 

· Realizar de cinco a seis refeições diárias: procurar intercalar refeições entre 

as principais, procurar mastigar bem os alimentos, comer de vagar e manter o 

contato visual com o alimento; 

· Comer fibras: atuam no auxilio da digestão e funcionamento dos intestinos. 

Feijão vem a ser um exemplo de alimento composto por fibras, alem das frutas 

verduras, grãos, legumes e cereais integrais; 

· Evitar os alimentos gordurosos:  optar por alimentos que não sejam fritos, 

buscar  substituir gordura saturada por insaturada; 

· Preferir os sucos naturais:  evitar refrigerantes e sucos artificiais devido as 

altas concentrações de aditivos e sódio, para a melhor absorção de ferro pelo 
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organismo  é necessário consumir sucos ricos em vitamina C, como de limão, 

acerola ou laranja; 

· Cuidado com temperos industrializados: evitar mostarda, molhos, tabletes de 

caldos e molhos industrializados, melhor são os  temperos frescos como salsinha, 

cebola, alho que estes são fontes de vitaminas e minerais. 

· Evitar alimentos com calorias vazias:  são alimentos que possuem muitas 

calorias e quantidades irrisória de nutrientes importantes para a saúde, são 

exemplos desses alimentos: batatas fritas, bebidas alcoólicas, biscoitos, chicletes, 

balas e outros exemplos; 

· Água fonte de vida: importante tomar água filtrada nos intervalos das 

refeições, sendo de fundamental importância pra o bom funcionamento do 

organismo; 

· Movimente-se: realize atividades físicas, algum tipo de esporte, ocupe-se com 

atividades simples, não detenha-se à televisão. 

· Um ambiente saudável para as refeições: o momento da alimentação deve 

ser calmo  tranquilo sem brigas, com conversar agradáveis, prestar atenção na 

quantidade que estão comendo, não assistir televisão neste momento e deve ser 

feito à mesa. 

Os estilos de vida são fenômenos eminentemente biológicos, sendo um 

conjunto de comportamentos construídos por cada pessoa e assim modificáveis 

individualmente,  de acordo com as escolhas de cada sujeito, há habitus que vem a 

ser como mediador, o qual possibilita condições sociais existentes e das ações 

individuais historicamente construídas, já os comportamentos de risco  associados a 

doenças crônicas não transmissíveis consistem em sedentarismo, má alimentação,  

tabagismo e etilismo, esses estilos de vida consistem em fatores eminentes nas 

políticas contemporâneas em especial na saúde pública com foco na atenção 

primária, enfim, estilos de vida são padrões grupais, sobre os quais a estrutura 

social exerce influência considerável na produção dos comportamentos (MADEIRA; 

FILGUEIRA; BOSI e NOGUEIRA, 2018). 
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Figura 1: Os determinantes sociais da saúde: modelo de Dahlgren e Whitehead 

 

 
 

Fonte: Madeira;adaptada de BUSS e  PELLEGRINI FILHO, 2007 apud FILGUEIRA; BOSI; e 

NOGUEIRA, 2018 p 110. 

 

Na imagem supracitada entende-se os fatores sociais que vem a influenciar 

na saúde dos indivíduos, como o trabalho das pessoas, a comunidade onde vivem, a 

fase da vida onde se encontram e os fatores eminentes como a hereditariedade e 

sexo.  

2.3  FISIOLOGIA DA FUNÇÃO RENAL 

Perante  Melo; Neto e Debiasi (2018), os rins são órgãos peritoneais medindo 

de 11 a 13 cm, composto por duas camadas o córtex e a medula respectivamente 

externo e interno, no primeiro vem a ser constituído de glomérulos e túbulos 

contorcidos proximais e ditais, já na medula há a alça de Henle e os ductos coletores 

os quais se abrem nas papilas dos cálices menores, tudo isso, além das estruturas 

que conduzem a urina, que são os cálices menores e maiores  a pelve renal e 

também composto por vasos e nervoso,  envolvendo  os rim há fáscia de Gerota que 

seria uma gordura perirrenal e a cápsula renal, há internamente o nefrón que vem a 

ser formado pela cápsula de Bowman, glomérulo, túbulo proximal, alça de Henle, 

túbulo distal e ductos coletores. 
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Figura 2: Anatomia renal 

 

 
Fonte: MELO, NETO e DEBIASI, 2018 p. 18. 

 

Segundo Guyton e Hall (2002), os rins têm por função a eliminaçãodos 

materiais inaproveitáveis, podendo ser estes ingeridos ou produzidos pelo 

metabolismo do organismo, também controla o volume e a composição dos líquidos 

presentes no corpo, controle do equilíbrio sobre o aporte da eliminação, este 

equilíbrio mantém o ambiente estável para as células assim possibilitando o 

desempenho das diversas funções celulares. Dependendo das necessidades do 

corpo o rim exerce a fundamental função de filtrar o plasma e remover substâncias 

de quantidades oscilantes do filtrado. Ao mesmo autor o rim elimina as substâncias 

indesejáveis do filtrado  e por excretá-la na urina, faz com que o sangue seja contido 

de substâncias necessárias e ao controle da excreção renal há a execução de 

múltiplas funções sendo elas as principais:  

A excreção de produtos de degradação do metabolismo de substâncias 

químicas estranhas, de fármacos e de metabólicos  hormonais --  o resultado do 

metabolismo desnecessário ao organismo vem a ser eliminado por meio do sistema 

renal, como por exemplo são eliminados a uréia sendo de origem do metabolismo 

dos aminoácidos, o ácido úrico proveniente dos ácidos nucléicos, a creatinina 

oriunda dos músculos, os produtos finais da degradação da hemoglobina como a 

bilirrubina; e os metabólicos de diversos hormônios, ainda ressaltando que a 
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eliminação dos compostos supracitados devem se dar na mesma velocidade em que 

são produzidos e também compete aos rins a eliminação de toxinas e substâncias 

estranhas produzidas ou ingeridas pelo corpo (GUYTON E HALL 2002), o mesmos 

autores descrevem as principais funções renais no organismo humano: 

· Regulação do equilíbrio hidroeletrolítico mantém a homeostasia por meio da 

excreção de água e eletrólitos, a ingestão dos mesmos vem a ser determinado pelos 

hábitos alimentares, sendo competência dos rins eliminar essas sustâncias de modo 

que correspondam a sua ingesta, ou seja há o equilíbrio entre ingestão e excreção, 

o então aumento de 10 vezes, ou muito reduzida a ingesta, em comparação ao  

normal, podendo ser  de água, e da maioria dos eletrólitos como; sódio, potássio, 

cálcio, hidrogênio, magnésio, fosfato e íons de cloreto, a nível orgânico por meio do 

desempenho das atividades renais houve alterações relativamente pequenas no 

volume do liquido extracelular ou na concentração plasmática dos mesmos; 

· Regulação da pressão arterial se dá quando os rins dominam na regulação da 

pressão arterial por meio da variável de sódio e água, já em curto prazo os rins 

secretam substâncias vasoativas como a renina que leva a formação da 

angiotensina II; 

· Regulação do equilíbrio acidobásico em conjunto com os pulmões e também 

os tampões dos líquidos corporais, os rins desenvolvem sua função de regulação do 

equilíbrio ácido-básico por meio da excreção de ácidos e da regulação na reserva 

dos tampões; 

· Regulação da produção de eritrócitos a eritropoetina sendo origem renal; 

· Regulação da produção de 1,25-diidroxivitamina vitamina D3 há por meio dos 

rins a produção da forma ativa da vitamina D, a diidroxivitamina D3 denominado 

como calcitriol, sendo este fundamental para a deposição normal de cálcio nos 

ossos e para a absorção do mesmo a nível intestinal, também influencia nos níveis 

de fosfato e na síntese de glicose em jejum prolongado os rins sintetizam a glicose a 

partir de aminoácidos, processo denominado como gliconeogênese, entrando em 

concorrência com a função do fígado (GUYTON E HALL 2002).  

Os rins recebem de 20 a 25% do débito cardíaco, na presença de hipotensão 

ocorre a redução da pressão hidráulica que tem função mover o sangue aos 

capilares glomerulares (MARTINS; ZAMBON  e LADEIRA, 2006), reduzindo assim a 

produção de urina. 
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Segundo Bevilacqua et al (1989), a unidade funcional do rim consiste no 

néfron,cada rim possui aproximadamente um milhão de néfrons, composto pelo 

glomérulo, túbulos contornados sendo distais ou proximais, alça de Henle e túbulo 

coletor, este órgão tem porfunções essencialmente numeradas em quatro, por meio 

delas pode manter a homeostase do organismo, de modo a equilibrar o volume, 

composição e concentração dos líquidos orgânicos, sendo estas funções:  

· Filtração: a perfusão renal representa aproximadamente 20% do débito 

cardíaco ou seja 1200ml/minuto, o liquido plasmático atravessa a barreira filtrante 

por meio de difusão; 

· Reabsorção: o ultra filtrado que chega ao glomérulo, sofre alterações em sua 

composição devido a atuação de determinadas substâncias, que geram os 

mecanismos de reabsorção tubular,  dentre elas: as enzimas que abrange anidrase 

carbônica, fosfatase alcalina, adenosina-trifosfatase, etc; hormônios como 

aldosterona, paratormônio, hormônios tireóideos, insulina entre outras citações; 

também a atuação de prostaglandinas, processos bioelétricos e substâncias 

vasoativas como a catecolamina, angiotensina e bradicinina, há ainda dois 

processos básicos que envolvem a reabsorção sendo eles: de modo passivo e ativo, 

neste último há o gasto de energia, já no passivo ocorre por intermédio de difusão 

simples, sem gasto de energia passivamente são reabsorvido: água, cloreto, 

acetona, etanol, CO2, ureia e bicarbonato, de modo ativamente são absorvidos: 

sódio, potássio, cálcio, magnésio, fosfato, glicose, aminoácidos, proteínas e urato, 

ambos processos nos túbulos tem capacidade limite de absorção das substâncias 

excedendo as substânciassão eliminadas na urina; 

· Secreção- os rins secretam várias substâncias como por exemplo: 

paraminoipurato, diodrast, penicilina, probenecide, salicilato,  potássio, H+ , amônia, 

creatinina, potássio, hidrogênio iônico H+ , renina, eritropoietina e a  vitamina D³. 

· Excreção- Realizadas as etapas anteriores, também cabe aos rins eliminar as 

substâncias espúrias ou aquelas que são importantes ao organismo mais se 

encontram em excesso e assim prejudicam a homeostase do organismo, sendo 

competência dos rins a eliminação de tóxicos ou metabólicos por intermédio de 

compostos conjugados e as obstruções urinárias geram distúrbio da função 

excretora (BEVILACQUA et al, 1989). 
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Figura 3:Nefron e suas estruturas 

 

Fonte: HINKLE E CHEEVER 2016, p. 1506. 

 
 

Segundo Hinkler e Cheever (2016), partindo do princípio da formação da 

urina:  a água, os eletrólitos e outras substâncias, como a glicose e a creatinina, são 

filtrados pelo glomérulo; quantidades variáveis destas substâncias são reabsorvidas 

no túbulo renal ou excretadas na urina. Os volumes normais aproximados destas 

substâncias durante as etapas de formação da urina são mostrados na parte 

superior. Podem ocorrer amplas variações nestes valores, dependendo da dieta. 

Conforme a imagem descreve a taxa dos eletrólitos dos processos renais: 
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Figura 4: Néfron e a formação da urina 

 

  Fonte: HINKLE, CHEEVER 2016, p. 1506. 

 

 
Segundo Bevilacqua et al (1989) cada segmento do néfron corresponde à 

reabsorção de determinados nutrientes e certas substâncias possuem suas 

especificidades, onde no túbulo proximal a composição do fluído nesta porção já é 

diferente ao do plasma, neste 65% do sódio e da água presente são reabsorvidos 

assim como  o bicarbonato, ácido úrico, potássio, aminoácidos e glicose,  já na alça 

de Henle ocorre a  migração de cloreto de sódio sozinho do interior do túbulo para o 

interstício, tornando-o hipertônico e o fluído tubular sai do ambiente hipotônico 

gerando a reabsorção de 23% de sódio e água e por fim no túbulo distal onde de 4 a 

8% do sódio é reabsorvido nesta porção, e a água ambos sofrem a atuação do 

hormônio antidiurético.  
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2.4 PATOGENIA DOS CÁLCULOS 

Os cálculos urinário resultam do desequilíbrio delicado do organismo, a  

necessidade do rim de conservar água e excretar materiais de baixa solubilidade, 

sendo funções opostas a serem equilibradas e adaptadas à dieta, ao clima e às 

atividades, o problema vem a ser atenuado até  certo ponto em que a urina contém  

substâncias que inibem a cristalização dos sais de cálcio e outras substâncias que 

ligam-se ao cálcio em complexos solúveis segundo Harrison et al (2002). Mecanismo 

este que nem sempre vem a ser perfeito: quando a urina torna-se supersaturada 

com materiais insolúveis, em que as taxas de excreção são altas ou também a 

conservação de água é extrema, assim formam-se cristais que podem vir a se 

agregarem a formar um cálculo (HARRISON et al 2002).  Resultando na formação 

do cálculo, que de acordo com Barros et al (1999), é decorrente de um processo 

complexo e multifatorial, sendo os principais mecanismos fisiopatogênicos referente 

a formação dos cálculos: distúrbios metabólicos, infecção urinária, anormalidades 

anatômicas e causas idiopáticas. 

A litíase renal ou calculose urinária é uma das doenças mais comuns do trato 

urinário, apresentando elevadas taxas de incidência, prevalência e recorrência. 

Poderá se apresentar de forma clínica de apresentação da litíase renal, formas mais 

graves, como nos casos de litíase associada a infecção urinária ou de obstrução 

crônica, que pode levar à perda definitiva da função renal e à necessidade de 

tratamentos dialíticos (MARTINS et al, 2009). 

Segundo Rubins et al 2010,trata da apresentaçãodos cálculossendo estes de: 

· O oxalato de cálcio são rígidos as escurecidos devido ser recoberto de 

hemorragias da mucosa da pelve renal lesada por ter a forma pontiaguda, já os de 

fosfato de cálcio tendem a ser mais  macios e descorados; 

· Cálculos por infecção urinária tem sua consistência variada, desde duros, 

macios e friáveis; são denominados cálculos caraliformes por formarem um molde 

dos cálices e da pelve onde são formados, sendo estes os cálculos mais 

problemáticos como por exemplo: geram infecções intratáveis do trato urinário, dor, 

sangramento, abscesso periféricos e urossepse; 

· Cálculos de ácido úrico puros, são radio transparentes,são lisos duros, 

amarelos e menores de 2cm de diâmetro, ocorre em 25% dos pacientes com gota e 

hiperurecemia; 
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· Cálculos de cistina correspondem a menos de 1% de todos, mas apresenta-

se de modo significativo em infantis e ocorrem exclusivamente com cistinúria 

hereditária., embora os cálculos sejam compostos de cistina podem conter uma 

camada de fosfato de cálcio (RUBINS et al, 2010). 

 

Os cálculos de tricálcico nomeado em 1940 por Whitlock, estes são raramente 

encontrados no trato urinário, sendo na maioria das vezes presente nos cálculos de 

próstata, sendo um fosfato de cálcio com pequenas quantidades de magnésio, em 

relação à sua distribuição por tipos, dominam aqueles que contêm cálcio, na forma 

combinada com oxalato ou fosfato (MARTINS et al, 2009). 

2.4.1 Fatores de risco para desenvolver nefrolitíase 

Segundo Riella (2014) existem fatores que risco para o desenvolvimento de 

nefrolitíase, sendo que determinado fator pode ser mais favorável para 

desenvolvimento de certo tipo de cálculo e para desenvolver o cálculo não há a 

necessidade de possuir todos os fatores de risco, muitas vezes apenas um deles 

vem a ser suficiente, sendo eles: volume urinário de 24 horas menos que 1,5 litros, 

hipercalciúria, hiperoxalúria, hiperuricusúria, hipocitratúria, pH (potencial 

Hidrogeniônico) urinário baixo favorece cálculos de ácido úrico e alto favorece 

cálculos de fosfato de cálcio e estase urinária por bactérias uréases positivas.  

Segundo Tessaro; Ramos e Heilberg (2017) refere-se em seu artigo a  

produção de ácidos orgânicos e  uma dieta  não acidogênica, sendo estes 

determinantes indiferente da apresentação de pH urinário entre pacientes do referido 

estudo que apresentavam litíase cálcica. 

2.5 NEFROLITÍASE 

A mais antiga pedra descrita foi encontrada em um múmia egípcia  ao lado da 

vértebra lombar medindo 1,5 cm, sendo este calcífero (STOLLER e MENG, 2007). 

Segundo Riella (2014), a litíase também denominada de calculose urinária, 

diz a respeito da concentração de um ou mais cálculos no interior do aparelho 

urinário, já os cálculos compreendem a estruturas cristalinas que atingiram tamanho 

suficiente para causar sintomas e para serem verificadas por meio de exames de 

imagem radiológicas. O mesmo autor compreende que a  nefrolitíase consiste em 
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uma condição de alta prevalência e recorrência, que gera crises álgicas intensas e 

altos custos ao sistema de saúde, vindo atingir de 10 a 15% da população, na Arábia 

Saudita há taxas de risco relatadas de 20%, de modo geral tem maior frequência em 

homens, sem o devido tratamento a nefrolitíase apresenta uma recorrência em 10 

anos em 50% dos pacientes. 

Segundo Saleem et al (2015), confere que a nefrolitíase acomete todo o 

mundo cerca de 12% da população da União Européia, sofre pelo menos um 

processo relacionado a urolitíase com frequência variável, outros estudos 

epidemiológicos mostram que a  Itália há (13%), Suécia (8,9%)e Espanha (12,3%), 

relacionando fatores étnicos com litíase renal. 

Barros et al (1999), refere-se que pessoas que trabalham em ambientes com 

altas temperaturas e sedentários parecem estarem mais predispostos a desenvolver 

cálculos. Ao mesmo autor, há maior risco de nefrolitíase encontra-se em sociedades 

desenvolvidas e com alto poder socioeconômico justificado pela maior consumo de 

proteína animal e baixo consumo de fibras, e ainda; pessoas vegetarianas, segundo 

estudo, demonstram menor incidência de litíase em comparação de pessoas não 

vegetarianas, o baixo consumo hídrico e a perspiração excessiva, fazem com que 

aumentem a concentração e saturação urinaria, assim aumentando a concentração 

de cristais que pré dispõem a formação dos cálculos.   

 

Figura 5: Litíase renal 

 
 Fonte: ANGIOMED, 2014. 
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 Segundo Harrison et al (2002), no hemisfério ocidental de 75 a 85% do total 

dos cálculos renais são compostos por cálcio, podendo apresentarem-se como 

oxalato de cálcio ou fosfato de cálcio. Harrison ainda descreve que o sal de cálcio 

nos cálculos na maioria das vezes apresenta-se como: (Ca5[PO4]3OH), sendo mais 

comum em homens, com idade média na terceira década, 60%, aproximadamente, 

das pessoas com cálculo renal em 10 anos apresentarão novo cálculo, pacientes 

com cálculo prévio tem desenvolvimento de novo cálculo a cada 2 ou 3 anos, e 

também vem a ser familiar a doença por calculose de cálcio.  

A formação dos cálculos se dá pela cristalização inicial sendo seguida por  um 

crescimento macroscópico, sendo um processo continuo que vem a ser influenciado 

por substâncias e condições da urina, sendo o primeiro fator desencadeador da 

calculose refere-se a hipersaturação urinária de determinada substância, 

relacionado ao oxalato e ao fosfato de cálcio mediante Barros et al (1999). Cerca de 

dois terços dos cálculos apresentam oxalato de cálcio em sua composição e metade 

do total apresenta oxalato, mas a maioria dos litiásicos apresentam a  eliminação do 

composto dentro do normal sendo de:  10-40mg em urina de 24h, o ácido oxálico um 

resultado final do metabolismo celular humano, sendo excretado exclusivamente 

pela via renal,  3% dos litiásicos apresentam hiperoxalúria que é oxalato em urina de 

24 horas superior a 100mg (BARROS et al 1999). 

Segundo Goldeman e Bennett (2001), o pH urinário inferior < 5,5 diminui a 

solubilidade de ácido úrico, já em pH elevado diminui a solubilidade de cálcio, fosfato 

de magnésio e amônio. 

Lippincott e Wilkins (2004), perante eles,  a formação dos cálculos renais 

ainda não é bem esclarecida, mas são normalmente compostos pelos materiais que 

os rins excretam, sendo compreendido por vários fatores; como o aumento nos 

níveis sanguíneos e urinários do composto e também alterações anatômicas das 

estruturas do trato urinário, influências metabólicas e endócrinas, fatores da dieta e 

da absorção intestinal e infecção do trato urinário. Ainda segundo os autores a  

incógnita da formação dos cálculos se dá também, devido ambos os rins são 

expostos aos mesmos ambientes urinários e normalmente apenas um rim 

desenvolve o cálculo, existem três teorias aplicáveis  para a explicação da formação 

dos cálculos renais podendo ser usada mais que uma para explicar a formação dos 

cálculos de uma mesma pessoa, sendo elas:  
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· Teoria da matriz: materiais orgânicos que revestem os túbulos, como 

mucopolissacarídeos  derivados de células epiteliais agem como núcleo para a 

formação do cálculo, sendo justificado devido que os materiais da matriz podem ser 

encontrados  em todas as camadas do cálculo, mas não se sabe se esse material da 

matriz contribui para iniciar o cálculo ou apenas fica preso enquanto há a formação 

do cálculo; 

· Teoria do inibidor: as pessoas com deficiência das proteínas que inibem  a 

formação dos cálculos na urina, possuem maior risco de desenvolverem a calculose; 

sendo essas proteínas; nefrocalcina, mucoproteína de Tamm Horsfall e uropontina; 

a nefrocalcina inibe a nucleação, agregação e crescimento do cálculo de oxalato de 

cálcio; mucoproteína de T. Horsfall, exerce efeito menor sobre agregação de cristais; 

a uropontina inibe o crescimento dos cristais de oxalato de cálcio; 

· Teoria da saturação: afirma que o risco de formação e crescimento  de 

cálculos é maior quando a urina está super saturada de componentes do cálculos, 

como por exemplo: sais de cálcio, ácido úrico, fosfato de magnésio-amônio, cistina, 

entre outros, esta hipersaturação depende do pH  urinário, concentração de solutos, 

potência iônica e complexação, quanto maior a concentração de dois íons maior vai 

ser a probabilidade de ambos se precipitarem (LIPPINCOTT E WILKINS, 2004). 

Riella, (2014) trata que até recentemente acreditava-se que os cristais 

formavam-se durante o trânsito no interior do néfron,a formação do cálculo que ali 

cresciam de tamanho suficiente para ocluir a luz tubular e seguidamente ali 

crescerem, todavia, dados recentes demonstram que os cálculos de oxalato de 

cálcio tem sua cristalização iniciada no interstício  medular, o que poderá ocasionar 

a obstrução parcial ou total de um cálice, pirâmide ou ainda do ureter. É possível 

inibir a cristalização, através de íons que atuam na superfície dos cristais inibindo o 

seu crescimento, podendo ser bloqueado totalmente por meio da ligação dessas 

substâncias inibidoras do cristal, sendo elas: citrato, magnésio, pirofosfato e os 

glicosaminoglicanos, estes são inibidores da cristalização que possibilitam o 

bloqueio o retardo ou redução de um ou mais estágios da cristalização na urina ( 

BARROS et al, 1999). 

Segundo Peres et al (2011), o número de 126 pacientes estudados no então 

artigo no oeste do estado do Paraná, a composição química dos cálculos 

encontrados nesses pacientes sendo dominante o oxalato de cálcio em (número de 
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108) 85,7% do total dos cálculos, seguidamente por carbonato de cálcio em (número 

de 55) 43,7%. 

Segundo Santos et al (2017), foram levantados 1737 prontuários de pacientes 

dos 902 pacientes que completaram o estudo metabólico 53,3% eram mulheres e 

46,6% eram homens, destes a alteração metabólica mais encontrada foi 

hipercalciúria  em 45,4% destes total de 902 pacientes. 

Lippincotte e  Wilkins (2004), em condições especificas como a 

imunodeficiência humana (HIV), os cálculos contendo cálcio envolvem 6%  em 

tratamento, devido ao uso de indinavir sendo um medicamento inibidor de proteases. 

Este medicamento consiste em um inibidor de proteases que possui sua própria 

toxidade, mas, em comparação a outros inibidores, este, demonstra menos náuseas, 

vômitos desconforto abdominal e  distúrbios do paladar. Embora seja considerado 

seguro, 4% dos pacientes do estudo apresentaram dor lombar com ou sem 

hematúria associado a nefrolítiase (LERMA; BERNS e NISSESON, 2011).Existem 

ainda medicações associadas a formação de cálculos renais, destes os que 

aumentam a supersaturação são: suplementos de cálcio, suplemento de vitamina D, 

acetazolamida, topiramato, laxativos, vitamina C maior que uma grama por dia e 

probenecide, já os que tem por mecanismo a cristalização são: triantereno, 

inibidores de proteases, sulfonamidas, efedrina, alopurinol, antiácido e ceftriaxona. 

(RIELLA, 2014). 

Segundo Riella (1996),nefrolitíase consiste em uma patologia de múltiplos 

fatores sendo eles: genéticos, familiares, individuais, ambientais, metabólicos, 

anatômicos e infecciosos, o cálculo (renal ou nas vias urinárias) forma-se a partir da 

interação desses fatores, de dois deles ou mais incluindo os ambientais, em especial 

os fatores metabólicos demonstram-se presentes em 80% a 95% dos pacientes com 

litíase urinária.  

Barros et al (1999), refere-se que as anormalidades anatômicas do trato 

urinário são os rins em formato de ferradura, obstrução da junção ureteropélvia, 

divertículos calicinais e rins esponja medular, em que possibilitam a formação de  

litíase renal devido a estase e/ou obstrução urinária, assim elevando o risco para a 

formação de novos cálculos 
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2.5.1  Manifestações clínicas 

Determinado estudo analisou ecografias abdominais solicitadas por diversos 

motivos, não associados à suspeitas de nefrolitíase, sendo demonstrados cálculos 

renais assintomáticos em quase 9% dos exames realizados (RIELLA, 2014). 

Segundo Barros et al (1999), a avaliação metabólica do paciente com litíase 

renal se dá pela investigação laboratorial, sendo solicitados duas coletas para fins 

de confirmação; a nível sanguíneo solicita-se: cálcio, ácido úrico, fósforo e 

creatinina;  na urina de 24 horas avalia-se os níveis de: cálcio, ácido úrico, sódio, 

oxalato, citrato magnésio e creatinina; e a amostra de urina verifica-se: EQU (exame 

qualitativo de urina), urocultura com teste, cistinúria e pH com jejum de 12 horas. 

A Sociedade Brasileira de nefrologia (2015), referente ao desenvolvimento da 

nefrolitíase descreve que há um risco ao jovem masculino, com imobilização 

prolongada, redução do fluxo urinário, uso de drogas litogênicas, entre outros 

podendo vir a manifestar-se por dor lombar, hematúria micro ou macroscópica, 

eliminação do cálculo ou comprovação do mesmo por exames de radiografia, 

ultrassonografia ou por procedimento de retirada do cálculo.  

Segundo Barros et al (1999) a litíase renal manifesta-se com dor, hematúria, 

obstrução das vias e maior propensão a infecção urinária, o paciente pode conter o 

(os) cálculo(s) e ser assintomático. Visto que a cólica renal vem a ser oriunda do 

espasmo do ureter gerado pela passagem do cálculo ou de algum coágulo, assim 

resultando em abruptamente em região lombar, para contenção utiliza-se 

analgésicos potentes como a morfina ou seus derivados, a  cólica pode vir 

acompanhada de náuseas, vômito, e por consequência da dor pode causar íleo 

paralitico (BARROS et al 1999).   

Quando o cálculo desloca-se para terço médio ou inferior do ureter a dor 

irradia-se para a fossa ilíaca e para os testículos em homens e em mulheres para os 

grandes lábios, já com o cálculo junto a bexiga pode manifestar sinais clínicos 

semelhantes à infecção urinária: disúria, polaciúria, ardência e urgências miccionais 

e a presença de hematúria pode ocorrer microscopia  ou macroscópica, justificado 

pela migração o cálculo pelo ureter (BARROS et al 1999). 

A obstrução urinária segundo Barros et al (1999),  é comum sendo temporária 

e parcial, em geral; os cálculos com 5mm normalmente são eliminados 

espontaneamente,  já de 5 a 7mm cerca de 50% são eliminados e superiores  a 
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7mm raramente são eliminados.  Perante ao mesmo autor, quando a obstrução vem 

a ser completa e duradoura por mais de 30 dias deve-se intervir para evitar dano 

permanente a nível renal, agora se a obstrução uretral vier acompanhada por 

infecção urinária torna-se uma emergência, que trata-se da infecção urinaria crônica, 

em especial nas mulheres, pode causara a formação de cálculos caraliformes. 

Segundo Melo e Neto (2012), refere-se que a insuficiência renal aguda 

obstrutiva pode vir a correr devido à obstrução por cálculos, manifestada com menos 

frequência em relação a todas as causas desta insuficiência. 

A manifestação dos sinais clínicos deixa vestígios, assim a tomografia 

computadorizada helicoidal sem contraste é o padrão-ouro atualmente no 

diagnóstico da confirmação da litíase renal ou a obstrução do fluxo urinário 

(MAZZUCCHI e SROUGI, 2009). 

2.5.1.1  Cálcio 

 Dutra et al (2012) e Melo; Neto e Debiasi (2018) relatam que os níveis séricos 

de cálcio são mantidos  é de 8,5 a 10,5mg/dL. 

Segundo Melo; Neto e Debiasi (2018) referem que o cálcio possui duas 

funções no organismo, a nível ósseo mantém a integridade fisiológica ao esqueleto, 

e a nível extracelular atuana manutenção de processos bioquímicos, atua na 

transmissão neurológica, está presente na contração muscular, na coagulação 

sanguínea e como sinal intracelular. Aos mesmos autores, alguns hormônios 

reguladores atuam sobre os níveis de cálcio, sendo eles: o paratormônio (PTH), a 

vitamina D e a calcitonina, tendo por finalidade final manter a calcemia dentro da 

normalidade. De 50 a 60% do cálcio a nível sanguíneo encontra-se ligado a 

proteínas plasmáticas ou aos complexos de fosfato e citrato, e a parcela restante de 

cálcio ionizado controlam as ações fisiológicas, segundo Melo; Neto e Debiasi  

(2018).   

Em casos de diminuições da albumina abaixo de 4 mg/dL podem diminuir os 

níveis séricos totais de cálcio sem alterar o cálcio ionizado no que trata-se Dutra et 

al, (2012). 
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Figura 5: Metabolismo do cálcio 

 
Fonte: Melo, Neto e Debiasi, 2018 p. 108 

 

A função dos hormônios no controle da calcemia, de modo sucinto, segundo 

Melo; Neto e Debiasi, (2018):  

· PTH consistem em um hormônio hipercalcemiante, atua de modo a aumentar 

a atividade osteoblástica; 

· Vitamina D- também vem a ser hipercalcemiante, mas sua atuação se dá a 

nível intestinal, aumentando a absorção de cálcio e fósforo e a calcitonina em 

hipocalcemia ou hipercalcemia com apresentação prolongada, os efeitos da 

calcitonina são pequenos, mas segundo os autores supracitados, vem a ser 

hipocalcemiante, por meio da inibição de atividade osteoclástica (MELO; NETO E 

DEBIASI, 2018). 

2.5.1.1.1 Hipercalcemia 

Segundo Dutra et al (2012) em seu artigo confere que a hipercalcemia vem a 

ser mensurada em cálcio no valor de 11mg/dL, na maioria das vezes os casos 

graves apresentam diminuição do intervalo QT, valores sanguíneos superiores de 

16mg/dL pode gerar ao paciente psicose orgânica, alucinações, estupor  e coma. 

Melo Neto e Debiasi (2018), refere-se que a manifestação clínica da 

hipercalcemia são variáveis, desde dificuldades de concentração até alterações de 
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personalidade e depressão, quando a hipercalcemia for aguda pode progredir para 

estupor e até coma. Aos mesmos autores, alguns pacientes são assintomáticos com 

níveis de cálcio em 15mg/dL, enquanto outros em 12mg/dL já apresentam os 

sintomas, ainda a nível miocárdico pode ocorrer o encurtamento do intervalo do 

segmento QT da onda cardíaca, bradiarritmias, comum a hipertensão arterial, 

possivelmente por alterações renais secundarias de vasocontrição secundária ao 

cálcio, referente as eliminações há poliúria, o paciente com hipercalcemia apresenta-

se desidratado devido a condição das eliminações elevadas. Os autores 

supracitados descrevem que associadamente a hipercalcemia com hipofasfatemia 

vem a sugerir hiperparatireoidismoou malignidade, já a hipercalcemia com 

hiperfosfatemia sugere causas associadas a vitamina D.  

Como intervenção etratamento da hipercalcemia consiste em hidratação, 

podendo chegar nas primeira 24 horas em 4 a 6litros de água, também é particular o 

tratamento com restrição da dieta de cálcio nos casos de sarcoidose e doença 

granulomatosas, por exemplo, no tratamento há inda o uso de drogas como a 

furosemida, pamidronato corticosteroides e calcitonina e  também a possibilidade  de 

uso da diálise em casos de hipercalcemia grave (MELO; NETO E DEBIASI, 2018). 

 

 

Tabela 01- Causas da Hipercalcemia 

 

Hipercalcemia dependente do PTH 

Hiperparatireoidismo primário  

Hiperparatireoidismo terciário  

Hipercalcemia e hipocalciúria familiar 

Hipercalcemia secundária ao lítio  

Hipercalcemia independente ao PTH 

Oncogênica 
Dependentes de PTHrp (peptídeo produzido por tumores) 

Metástases osteolíticas e mieloma múltiplo  

Excesso de vitamina D 

Intoxicação por vitamina D 

Doenças glanulomatosas aumento da conversão de 25- hidroxivitamina D em 1,25 hidroxivitamina 
D por aumento da expressão da enzima alfa-1-hidroxilase na lesão. 
Síndrome de Williams   

Outras causas 

Tireotoxicose 

Insuficiência adrenal 

(continua) 
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Fonte: Melo, Neto e Debiasi, 2018 p. 111 

2.5.1.1.2 Hipocalcemia 

Dutra et al (2012), hipocalcemia pode também pode ser evidenciada na 

redução de cálcio ionizado inferior a 1mEq/L, assim como o prolongamento do 

segmento ST da onda cardíaca, aumento do intervalo QT e ondas T invertidas, além 

de ser causa reversível de miocardiopatia. 

Assim a hipocalcemia referida por Melo; Neto e Debiasi (2018) é definida 

como cálcio total inferior 8,5mg/dL, a diminuição do cálcio a nível sérico está 

associada à redução da concentração plasmática de proteínas, secundárias a 

diminuição da síntese protéica ou hemodiluição. Aos mesmos autores a 

concentração de albumina sérica diminuída interfere nas quantidades de cálcio 

devido ligar-se a ela, encontrado em pacientes com desnutrição, síndrome nefrótica 

e doença hepática.Tendo por característica manifestações neuromusculares; a 

tetania (quadro de parestesiasacrasis, ansiedade e hiperventilação, seguido por 

mialgias, espasmos musculares e rigidez muscular, o espasmo a nível de 

musculatura respiratória pode levar a estridor laríngeo e cianose), também o 

prolongamento do intervalo QT, arritmias cardíacas, parestesiaperioral, espasmos 

musculares, espasmos carpopedal, convulsões, laringoespasmo, broncoespasmo, 

hipotensão, insuficiência cardiaca, papiledema, sinal de Trousseau , sinal de 

Chovstek; estas manifestações supracitadas apresentam-se na fase aguda da 

hipocalcemia. Em concentrações de cálcio ionizável inferior a 4mg/dL,  háalguns 

pacientes não apresentem sintomas, já o tratamento baseia-se na reposição de 

cálcio pela dieta, ou ainda, por carbonato ou citrato de cálcio ou gluconato de cálcio 

Insuficiência renal aguda  

Insuficiência renal crônica com doença óssea adinâmica 

Imobilização 

Feocromocitoma 

Doença de Jansen 

Doença de Paget 

Drogas 

Intoxicação por vitamina A 

Síndrome leite-álcali 

Diurético tiazídico 

Antiestrogênicos (tamoxifeno) 

Ganciclovir 

Lítio  
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com soro fisiológico a 0,9% em terapia endovenosa (MELO; NETO E DEBIASI, 

2018).  

Tabela 2- Causas da Hipocalcemia 

 

Fonte: Melo, Neto e Debiasi, 2018 p. 118 

 

 

 

Agenesia da paratireoide (isolada ou associada a outras anormalidades como a síndrome de 
DiGeorge) 

Destruição da paratireoide (radiação, cirurgia, metástase e doenças infiltrativas, pós-cirúrgicas) 

Doença autoimune das paratireoides (isolada ou associada a doença poliglandular autoimune tipo 
1) 

Defeitos de função das paratireoides  (alterações genéticas do PTH, hipomagnesemia, síndrome 
do osso faminto e alterações dos receptores dos sensores de cálcio) 

Causas associadas ao PTH aumentado hiperparatireoidismo secundário 

Deficiência da vitamina D 

Resistência a vitamina D (raquitismo e osteomalácia) 

Resistência ao PTH(pseudo-hipoparatireoidismo ou hipomagnesemia) 

Medicações  

Pancreatite aguda 

Lise tumoral maciça  

Metástase osteoblásticas 

Sepse 

Hiperventilação 

Drogas 

Inibidores da reabsorção óssea (bisfosfonatos, calcitonina, denosumabe, especialmente  em 
deficiência de vitamina D)  

Cinalcacete 

Quelantes de cálcio (EDTA, citrato, fosfato) 

Foscarnete (devido a complexação intravascular com o cálcio) 

Fenitoína (devido a conversão de vitamina D para metabólicos inativos) 

Envenenamento por fluoreto  
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2.5.1.2 Hipercalciúria 

Segundo Barros et al (1999), na urina de 24h considera-se hipercalciúria 

níveis de cálcio superior a 300mg em homens e 250mg em mulheres, ou ainda, 

4g/kg em urina de 24 horas. Ao mesmo autor a supersaturação urinária de sais 

como oxalato, fosfato e cálcio  consiste em um fator de risco para o desenvolvimento 

de nefrolitíase.  

Santos et al (2017), sem seu artigo mediante análise de mais de 1.700 

prontuários foram encontradas em mais de 40% dos analisados a alteração 

metabólica denominada de hipercalciúria. 

Segundo Dutra et al (2012) na presença de hipercalcemia e hipercalciúria há 

a nível renal a diminuição de reabsorção  magnésio assim desencadeando  a perda 

de magnésio pode ser observada em estados de hipercalcemia assim como 

hiperparatireoidismo ou malignidade. 

Excesso de produção de 1,25 (OH)2D3 -Co sugeriram que a hipercalciúria 

seria resultado da hiperprodução de 1,25 (OH)2D3 (calcitriol)  assim gerando a 

hiperabsorção intestinal cálcio e a suspensão do PTH, já em ratos hipercalciúricos 

demonstraram elevados números de receptores de vitamina D em mucosa intestinal 

e níveis normais de calcitriol, gerando aumento do transporte do íon pelo 

enterócitos, em humanos o estudo não demonstrou essa sensibilidade da vitamina 

D3 (BARROS et al 1999). 

2.5.2  Tratamento da nefrolitíase 

Hipocrates em 400 antes de Cristo disse: “Não vou cortar nem mesmo as 

pedras”, referindo-se ao procedimento cirúrgico utilizado para remoção da calculose, 

na época a cirurgia era vista como algo assustador seguindo de múltiplas 

complicações e somente utilizada em casos de suprema necessidade em que 

morreriam ou ficariam mutilados pelo procedimento (DALL’OGLIO et al, 2005). 

Tratamento geral profilático segundo Barros et al (1999);  em  paciente com 

litíase renal ou recorrente: consumo hídrico de 2-3 litros por dia mantendo diurese de 

24 horas superior a 2 litros sendo 50% em forma de água, ao mesmo autor: 

Evitar consumo superior a 6 gramas por dia de sal devido o aumento de 

consumo de sódio está associado ao aumento da calciúria; 
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· Proteína de origem animal não exceder a 1grama por dia; removerfatores 

ambientais como calor excessivo e baixa umidade do ar;  

· Dieta deve atender ao distúrbio metabólico especifico;  

· Obesidade, tratar o paciente buscando o peso ideal; 

· Exercício físico o paciente deve ser estimulado a realização a realização  dos 

mesmos pelo menos três vezes por semana . 

O tratamento depende do paciente, no caso da nefrolitíase  alguns pacientes 

podem evitar ao extremo um procedimento cirúrgico, já outros podem ter a 

necessidade de extirpar o cálculo para ficarem seguros e de novas e intensas crises 

álgicas (KORKER; GOMES e HEILBERG, 2009) 

O tratamento geral da litíase urinária é inespecífico, mas inclui a necessidade 

de uma hidratação que garanta diurese mínima de 2L/dia; dependendo das 

condições climáticas os pacientes devem ingerir 2,5L/dia de água ou mais.      

Perante a literatura de Riella (1996) confirma-se que existe a necessidade de 

ter ciência da quantidade de cálcio presente na ingestão hídrica do paciente renal, 

para melhor adesão ao tratamento do distúrbio da hiperabsorção intestinal de cálcio. 

Ou a necessidade de remoção do cálculo que segundo Dall’Oglio et al (2005), a 

cirurgia do tipo aberta encontra-se extinta do rotina do urologista moderno, devido ao 

grade desenvolvimento das cirurgias nos últimos 150 anos e  o surgimento de 

procedimentos com invasão reduzida, baixas complicações, maior segurança e 

tecnologia melhorada, na cirurgia aberta a via laparoscopia a precede em escolha, 

devido ser minimamente invasiva. 

Segundo Harrison et al (2002), ocorre a fragmentação in situ  do cálculo, por 

exposição a onda de choque, em que o cálculo é concentrado em um ponto de 

reflexos parabólicos e ondas de choque de  alta intensidades são criadas por meio 

de descargas de alta voltagem, essas ondas  vem a ser transmitidas ao paciente por 

meio de água como condutor, após múltiplas descargas a maioria dos cálculos são 

reduzidos a pó, que desloca pelo ureter e bexiga e posterior eliminação, após a 

litrotipsia extracorpórea. Também a litotripsia ultrassônica percutâneaque consistena 

introdução de um instrumento semelhante ao cistoscópio rígido dentro da pelve por 

meio de pequena incisão no flanco,  os cálculos podem ser rompidos por meio de 

pequeno transdutor ultra-sônico e os fragmentos podem ser removidos diretamente. 

E por fim a modalidade a  laser através de ureteroscópio, que trata-se de uma 
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cirurgia por meio do uso laser para a remoção dos cálculos, sendo esta mais 

amplamente utilizada, substituindo as duas supracitadas (HARRISON et al, 2002). 

Já segundo Dall’Oglio et al (2005), descreve o LECO ou 

litotripsiaextracorpórea por choque revolucionou o tratamento de litíase urinária, 

devido ser pouco invasiva e não requer anestesia, apenas em alguns casos requer 

sedação. Aos mesmos autores os cálculos urinários que necessitam de intervenção 

conferem 80% são tratados com este procedimento, que consiste na liberação de 

ondas eletro hidráulicas que penetram nos tecidos e atinge o cálculo, assim o 

fragmentando, processo físico denominado como cavitação. Os autores relatam que 

o sucesso do procedimento de fragmentação vem a ser avaliado em um período de 

três meses que consiste no período de eliminação dos resíduos. A eficácia do LECO 

em porcentagens representa: 80% em nefrolitíase, 85% para cálculo de ureter 

superior, 70% cálculo de ureter médio e 60% para cálculo de ureter inferior 

referindo-se à Dall’Oglio et al (2005). 

A uterolitotripsia endoscopia segundo Dall’Oglio et al (2005),  vem a ser uma 

técnica indicada para cálculos a nível uretral, sobretudo distal, em que há a 

introdução de um ureteroscópio pela via uretral passando pela bexiga e seguindo ao 

ureter  junto a localização do cálculo, este, pode ser  removido inteiro por meio de 

uma sonda Dormia ou ainda o fragmentar com o litotridor intracorpóreo (ultra-

sônico,eletroidráulico, pneumático ou holmium laser ). Neste tipo de procedimento 

segundo o autor apenas em 3% dos pacientes apresentam complicações, quando o 

calculo for distal a eficácia do procedimento chega próximo a 100%, já os pacientes 

obesos apresentam maior benefícios por meio deste procedimento em comparação 

ao LECO. E para Torricelli (2014) em seu estudo relata que o LECO em pacientes 

com IMC >30Kg/m² e a densidade dos cálculos influenciam diretamente na 

diminuição da taxa de fragmentação. 

Conforme relato de Riella (2014), o tratamento farmacológico para a 

nefrolitíase que consiste basicamente em:  

· Tiazídicos: são eficientes em hipercalciúria associada em nefrolitíase 

recidivamente, eles desempenham seu papel aumentando a reabsorção de cálcio a 

nível tubular proximal, assim diminuindo os níveis na urina, estudo demonstrou que 

em 3 anos de tratamento houve uma diminuição de 25% do risco de desenvolver 

novos cálculos; 
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· Citrato: recomenda-se em casos com hipocitratúria primária ou secundária, 

devido ligar-se ao cálcio e formar complexos solúveis diminuindo a hipercalciúria, 

atua aumentando o pH urinário, sendo suficiente manter acima de 6,5 o pH; 

· Alopurinol:  sendo eficaz na nefrolitíase por oxalato de cálcio associados a 

hiperuricosúria e em associação a cálculos puros de ácido úrico, devido manter o pH 

urinário alcalino, fazendo com que o ácido úrico seja mais solúvel, este também 

inibe a enzima xantinoxidase que é responsável por converter xantina em ácido 

úrico; 

· Probióticos a bactéria Gram negativa anaeróbica denominada 

oxalobacterformigenes, utiliza a nível intestinal o oxalato como sua principal fonte de 

energia, esta bactéria foi encontrada em 70 a 80%, já em pacientes com nefrolitíase 

apresentou-se em apenas 20%, tendo como combustível o oxalato  outras bactérias 

como: Bifidobacterium e Lactobacillusem especial Lactobacillusacidophilus (RIELLA, 

2014) 

 

2.5.3 Dieta 

Para Nerbass (2014), refere-se que alimentação equilibrada e o aumento do 

consumo hídrico de 30 ml/kg para fins de redução dos componentes litiásicos na 

urina, deve ser orientações encorajadas ao paciente. 

 Segundo Riella(2014), refere-se do tratamento dietético da nefrolitíase: 

· Aumento da ingestão líquida, vem a ser eficiente devido proporciona a 

diminuição da supersaturação urinária o que também diminui a concentração dos 

sais excretados. Estudos, segundo Riella (2014) relatam maior incidência de 

cálculos renais em pacientes com volume urinário inferior a 1100ml/dia, o consumo 

de chás e café também estão associados a redução do risco da reincidência de 

novos cálculos, os sucos de frutas são benéficos na prevenção da calculose, já os 

refrigerante que são adoçados artificialmente com frutose são associados a 

resistência insulínica e ao aumento na eliminação urinária de cálcio, oxalato e ácido 

úrico; 

· Ingestão de cálcio, sal e proteína- um estudo de 5 anos de duração 

demonstrou que o consumo normal de cálcio na dieta de 1200mg/dia está associado 

a menor incidência de nefrolitíase, mas, os membros do estudo foram submetidos 

associadamente  com o consumo normal de cálcio, à uma redução do consumo de 
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sal a 50mEq/dia e uma redução de 52gramas de proteína animal por dia. Ainda 

referente a Riella (2014) cálcio vem a ser recomendado de 800 a 1000mg/dia, já a 

proteína animal recomenda-se de 0,8 a 1 grama de proteína por kg do paciente por 

dia e o sal de 100 a 150mEq por dia, o excesso de proteína animal gera acidose 

metabólica leve, assim estimula a liberação de cálcio dos ossos para tamponar o 

excesso de íons de hidrogênio, o que resulta no aumento de cálcio na urina. 

· Paciente com hiperoxalúria recomenda-se evitar o consumo de alimentos 

ricos em oxalato como a beterraba, chocolate, espinafre e amendoim, devido o ácido 

ascórbico também denominado de vitamina C, é metabolizado em oxalato, 

aconselha-se a ingestão diária inferior a 1g segundo Riella (2014). 

· Pacientes com  hiperuricosúria, recomenda-se a restrição de alimentos com 

alto teor de purinas como; caldo de carne, vísceras, peixes mexilhões, anchovas e 

bebidas alcoólicas, segundo Riella (2014). 

Segundo Ajzen e Schor (2005), a dieta exerce seu papel fundamental na 

excreção de componentes litogênicos.  Dentre esses nutrientes destacam-se o 

cálcio onde : ainda não existem estudos que comprovem que uma dieta restrita de 

cálcio  possa reduzir a recorrência de cálculos, a  restrição deste composto pode até 

levar a formação de cálculos, devido a diminuição de cálcio no lúmen intestinal para 

ligar-se ao oxalato, se não há cálcio ocorre o aumento de oxalato livre o que ao ser 

absorvido gera hiperoxalúria secundária, a ingestão de cálcio para pacientes 

litiásicos é de 800mg ao dia. 

Por meio da dieta as necessidades nutricionais devem ser atendidas, mas 

tanto a carência como o excesso de cálcio devem ser evitados (HINKLE, CHEEVER, 

2016).  

Tabela 03- Quantidade de cálcio de alguns alimentos: 

 

Alimento Mg de 
cálcio em 
100g de 
alimento 

Porção 
 

 

Mg de cálcio por 
porção 

Queijo parmesão 1253 1 colher de sopa  8g 100 
Leite em pó 912 1 copo médio  150mL 201 

Queijo provolone 755 1 fatia média 30g 227 

Queijo prato 721 1 fatia fina 10g 72 

Queijo minas fresco 685 1 fatia média 30g 205 

Neston® 550 1 colher de sopa 6g 33 

(continua) 
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Queijo mussarela 517 1 fatia fina 10g 52 

Sardinha em lata 437 1 unidade média 34g 149 

Sustagen® 308 1 colher de sopa 10g 31 

Queijo polenguinho® 300 1 unidade 20g 60 
Leite condensado 283 1 colher de sopa 19g 54 

Pizza de mussarela 221 1 fatia média 120g 265 
Ricota 207 1 fatia média 40g 83 

Iogurte desnatado 183 1 pote 250g 457 
Iogurte de frutas 169 1 pote 120g 203 

Nescau® 152 1 colher de sopa 10g 15 
Espinafre cozido 136 1 colher de sopa 30g 41 
Sorvete cremoso 132 1 bola média 60g 79 
Leite desnatado 123 1 copo médio 150mL 185 
Iogurte integral 121 1 pote 250g 302 

Agrião cru 120 1 porção  60g 72 
Leite integral 119 1 copo médio 150mL 179 

Brócolis cozido 114 1 ramo médio 30g 34 
Requeijão cremoso 80 2 colheres/sopa 38g 30 

Couve cozida 72 1 colher de sopa 35g 25 

Laranja 40 1 unidade 150g 60 

Fonte: Ajzen e Schor, 2005 p.120 

  

Oxalato- sendo um dos principais componentes conjunto dos cálculos renais de 

cálcio, somente de 10 a 20% dos oxalatos presente na urina vem a serem oriundo 

da dieta, já o restante provem do metabolismo da vitamina C, as concentrações de 

cálcio é de 5 para 1 de oxalato, então a maior concentração de oxalato teriam maior 

efeito sobre a cristalização do que a presença de cálcio, sendo a  ingestão média de 

oxalato vem a ser de aproximadamente de 150mg ao dia, refrente a Ajzen e Schor 

(2005). 

Tabela 04: Quantidade de oxalato em alguns alimentos   

 

Alimento Mg de oxalato 
por 100g de 

alimento 

Porção Mg de oxalato 
por porção 

Ruibardo cozido 860 1 xícara de chá 2081 
Espinafre cozido 750 1 xícara de chá 420 
Beterraba cozida 675 1 xícara de chá 1147 
Nozes pecan ® 202 1 xícara de chá 222 

Amendoim torrado 187 1 xícara de chá 210 
Quiabo cozido 146 1 xícara de chá 234 

Chocolate amargo 
Nestlé® 

139 1 barra pequena 30g 42 

Chocolate ao leite USA 117 1 barra pequena 30g 33 

Cenoura cozida 62 1 xícara de chá 90 

(continua) 
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Batata-doce cozida 56 1 xícara de chá 184 

Chocolate ao leite Nestlé 
® 

47 1 barra pequena 30g 14 

Café solúvel 33 1 colher de sopa  11 

Escarola crua 31 1 xícara de chá 9 
Couve cozida 13 1 xícara de chá 17 
Tomate cru 2 1 xícara de chá 5 

Fonte: Ajzen e Schor, 2005 p.121 

 

A Proteína-  à Ajzen e Schor (2005), a proteína animal tem efeito sobre os 

parâmetros urinários envolvidos na formação dos cálculos, o aumento da ingestão 

da proteína animal contribui: para a hiperuricusúria devido ao aumento das purinas, 

hiperoxalúria devido a maior síntese de oxalato, hipercitratúria devido o aumento da 

reabsorção tubular de citrato e também contribui a hipercalciúria justificado pela 

maior absorção óssea e menor reabsorção tubular de cálcio. Em pacientes litiásicos 

perante o mesmo autor supracitado a recomendação de consumo de proteína 

animal é de 0,8 a 1 grama de proteína por kg do peso do paciente. 

A prevenção da calculose renal consiste em evitar o consumo de proteína, 

sendo importante a restrição de 60g/dia para fins de redução na eliminação urinária  

de cálcio e  ácido úrico (HINKLE e CHEVEER, 2016). 

Tabela 05- Quantidade de proteína de alguns alimentos: 

 

Alimento Porção g de proteína por porção 

Proteína animal 
  

Carne bovina grelhada 1 bife médio 85g 26 

Peito de frango cozido 1 filé pequeno 82g 24 
Carne de porco assada 1 bisteca 100g 22 

Peixe grelhado 1 filé médio 85g 21 

Sobrecoxa de frango cozida 1 unidade média 55g 14 
Coxa de frango cozida 1 unidade média 46g 13 
Ovo de galinha cozido 1 unidade média 50g  6 
Queijo minas fresco 1 fatia média 30g 6 

Leite integral 1  copo médio 150mL 5 
Proteína vegetal 

Soja cozida 5 colheres de sopa 100g 14 

Lentilha cozida 1 concha média 130g 10 

Grão de bico cozido 5 colheres de sopa 120g 8 

Feijão cozido 1 concha média 154g 7 

Ervilha cozido 5 colheres de sopa 100g 5 

Fonte: Ajzen e Schor, 2005 p.126 
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2.6  DUREZA DA ÁGUA  

O consumo de líquidos representa a base de todas as recomendações e 

terapias clínicas para a calculose renal, para fins de manter o débito urinário superior 

a 2L/dia para evitara saturação da urina (HINKLE, CHEEVER, 2016). Assim a 

dureza hídrica diz respeito dos níveis de cálcio e magnésio presente na água. 

Reitera-se a importância do consumo de água diário para manutenção do equilíbrio 

no organismo humano e a relevância quanto a impacto no desenvolvimento de 

nefrolitíase. 

No Brasil, perante o Ministério da Saúde na sua portaria de consolidação nº 5 

de 28 de setembro de 2017 até 500mg/L de dureza total consistem no valor máximo 

permitido para a definição de água potável. 

Segundo Abdalla et al 2010, a dureza da água consiste na composição dos 

íons alcalinos-terrosos na sua totalidade de modo especial o cálcio (Ca²+) e o 

magnésio (Mg²+), em que ambos são apresentados em maiores concentrações do 

que os outros íons, sendo os padrões da dureza da água CaCo3 consiste nos 

seguintes níveis em mg L -¹: branda: até 50;  pouco dura entre 50 a 100; dura de 100 

a 200; muito dura: acima de 200.  

Segundo Ramirez 2009, referente aos contaminantes químicos da água 

utilizada para fins de realização da hemodiálise consiste em vários, mas dentre ele o 

cálcio  sendo nível de contaminação as dosagem que apresente cálcio superior a  

2mg/L,em conformidade com a RDC ANVISA nº 154 de 15/06/2004 em doses 

superiores pode vir a causar os seguintes sinais e sintomas: hipertensão, fraqueza 

muscular, náuseas e vômito. 

2.7 NEFROLITIASE UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

 Segundo Silva e Machado (2020) o SUS (Sistema Único de Saúde) 

compreende ao mais eficiente sistema de saúde do mundo gratuito, sendo 

desenvolvido para atender à todos os brasileiros sem distinção. 

 Os enfermeiros em seu papel de educador profissional na assistência direta 

ao paciente por meio de suas orientações e cuidados transmitidos conferem em um 

ponto de atuação estratégico segundo Lopes; França e Teles (2018).  
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Tratar e controlar os fatores de risco como diabetes, hipertensão, 
obesidade, doenças cardiovasculares e tabagismo são as principais formas 
de prevenir a doença renal. Essas doenças são classificadas como 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), que respondem por cerca 
de 36 milhões, ou 63% das mortes no mundo, com destaque para as 
doenças do aparelho circulatório, diabetes, câncer e doença respiratória 
crônica. No Brasil, corresponderam a 68,9% de todas as mortes, no ano de 
2016. A ocorrência é muito influenciada pelos estilos e condições de vida O 
tratamento de fatores de risco das Doenças Crônicas Renais faz parte das 
estratégias lideradas pelo governo federal, previstas no Plano de Ações 
Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT no Brasil para 2011-2022 
(BRASIL, 2019). 

2.8 O PAPEL DO ENFERMEIRO NA NEFROLITIASE E NA PREVENÇÃO DA 

SAÚDE 

Com o surgimento do SUS também vem entrelaçada a enfermagem, assim 

representando mais da metade dos profissionais da área da saúde no Brasil, destes 

enfermeiros representam apenas 23%, sendo os demais técnicos ou auxiliares de 

enfermagem em atuação segundo Silva e Machado (2020) 

Segundo Backes et al (2012) o espaço do enfermeiro na saúde da população 

vem crescendo tanto no Brasil quanto internacionalmente, é ele quem define as 

necessidades de cuidado da comunidade, tão como a prevenção e proteção da 

saúde dos indivíduos, este cuidado oferecido pela enfermagem reflete regionalmente 

e nacionalmente, sendo fundamental no sistema de saúde local. Ao mesmo autor  a 

ESF compreende em uma equipe  composta por: médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, odontólogos e Agentes Comunitários de Saúde, juntos em prol da 

saúde da comunidade. 

A atenção primária, com atuação na prevenção da doença renal, tem como 
princípio a natureza múltipla dos fatores de risco que envolve a doença, 
sendo necessária uma abordagem integral e interdisciplinar, competência 
atribuível aos profissionais de atenção primária de saúde. Não é incomum 
que os indivíduos que compõem o chamado grupo de risco para a doença 
(diabéticos, hipertensos, idosos, familiares de pacientes em terapia renal 
substitutiva, portadores de doença cardiovasculares) sejam inicialmente 
atendidos pela equipe de ESF e para que estes pacientes não sejam 
direcionados de maneira tardia para a terapia substitutiva renal, é de 
extrema importância que os profissionais da atenção básica possuam 
conhecimento sobre essa patologia, suas principais complicações e 
doenças associadas, além de adotarem as medidas funda mentais que 
interrompem ou diminuem a perda da função renal (BASTOS; BASTOS 
2007 apud ANDRADE; ALMEIDA e SANTOS 2016) 
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A expansão da Atenção Básica no Brasil  é uma das principais ações para 

prevenir as doenças crônicas não transmissíveis, atualmente são 42,9 mil Unidades 

Básicas de Saúde em funcionamento; 42,6 mil equipes de Saúde da Família que 

cobrem 64,6% da população; e 263,4 mil agentes comunitários de saúde em todo o 

país, que juntos buscam a  prevenção dessas doenças que correspondem 

corresponderam a 68,9% de todas as mortes, no ano de 2016, estas são 

influenciada pelos estilos e condições de vida (BRASIL, 2019) 

O desempenho das funções do enfermeiro na saúde publica caminha 

juntamente com as necessidades populacionais, fazendo-se necessário detectar os 

grupos de risco para melhor orientar e apontar caminhos para melhor adaptar-se às 

condições de saúde do paciente e de toda a comunidade no que se refere  Silva A. 

et al (2015). 
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3. DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Trata-se de uma pesquisa de campo com cunho  exploratório, epidemiológico 

descritivo, com método de analise de dados quantitativo, para correlacionar os 

fatores de hábito de vida e a litíase renal em uma população com doenças crônicas 

não transmissíveis. 

Segundo Polit, Beck e Huncler (2004) a pesquisa a quantitativa consiste no 

procedimento de ordenados, disciplinados usados para adquirir informações, em que 

também o cientista une-se de evidências empíricas fundamentadas na realidade 

objetiva e relacionadas, na pesquisa exploratória parte de uma investigação de um 

fenômeno complexo e outros fatores com os quais ele está relacionado, em que há 

um fenômeno pouco entendido.  Segundo Esperón (2017),  este tipo de pesquisa 

vem a ser capaz de identificar a natureza profunda das realidades, seu sistema de 

relações e sua estrutura dinâmica, podendo também identificar a força de 

associações entre as  variáveis, a generalização e objetivação dos resultados 

através de uma mostra que faz inferência a uma população.  

Este estudo trata-se do levantamento de dados de uma população por meio 

da aplicação de um questionário, para estabelecer a patologia da nefrolitíase 

correlacionando com hábitos de vida e a água. Em relação às aspectos da água foi 

realizado a avaliação de amostras de água, identificadas no estudo para a avaliação 

quanto a análise da dureza total, cálcio, magnésio, sódio, temperatura, cloro residual 

e seu pH e verificar a sua relação com o número de litíases renais autor relatadas. 

Foram verificadas as fontes de água destinadas ao consumo dessa população que 

sofre a enfermidade da nefrolitíase, sendo submetido a análises bioquímicas de 

duas amostras diferentes de água, ressaltando a mensuração de cálcio, que se sabe 

que a maior parte dos cálculos, segundo as literaturas supracitadas, que são 

compostos por cálcio e suas derivações com fosfato ou oxalato. 

A coleta de dados foi obtida junto à população de amostra descrita como 

critérios de inclusão: o paciente estar relacionado ao programa Hiperdia, o qual com 

prévio diagnóstico para hipertensão ou diabetes mellitus pertencente a uma 

estratégia da saúde da família (ESF) de um município do interior de Santa Catarina, 

que ainda estivesse sobre área coberta por agente de saúde, do total das três áreas 

abrangidas pela ESF.  
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Para este duas destas áreas foram estudadas, a localização dos pertencentes 

do Programa Hiperdia (possuem diagnóstico médico de hipertensão arterial 

sistêmica ou diabete mellitus tipo 1 ou 2), se deu por meio da indicação das agentes 

de saúde e também pela ferramenta digital de marcação de pontos Gloogle Maps. 
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3. DISCUSÕES E RESULTADOS 

A amostra deste estudo foi descrita com os pacientes que pertencem ao 

programa de assistência e controle das doenças crônicas DM e HAS, em um 

município do interior do estado, sendo um total de 117 participantes.  

Desta com a maioria do gênero feminino, em idade em sua maioria na faixa 

etária de 44 a 54 anos e ainda a longevidade nesta amostra é percebida onde 10% 

encontram-se acima de 78 anos, declarado a etnia com 51% pardo. A altura média 

de todos os participantes da pesquisa compreendeu 1,61m de altura, o peso médio 

refere-se a 77,33Kg.  

Dos 117 pesquisados 17 relataram terem algum problema de tireóide, destes 

apenas 03 relataram episódio de nefrolitíase no decorrer da vida.  

Os participantes foram indagados sobre o tipo de água destinada para 

consumo humano, o resultados foram três tipos distintos; água mineral, água de 

poço artesiano e de nascente/vertente, foi então designada para análise laboratorial 

aquelas consumidas por aqueles que relataram episódio de nefrolitíase, sendo 

descartada das análises a água mineral. 

 Dentro da amostra global, foi estudado individualmente outra amostra para 

a relação entre a nefrolítiase e os hábitos de vida, que se trata dos participantes com 

autorrelato de evento de litíase renal sendo um total de 21 participantes (n=21), 

assim representando na amostra específica. 

Acredita-se que os hipertensos e ou diabéticos que não fazem uso das 

medicações possa ser ainda maior, devido à aceitação da patologia se dá também 

por meio da adesão medicamentosa pelo paciente. Dificuldade durante a aplicação 

dos questionários quanto o desconhecimento dos participantes as doenças  ou 

tratamentos, indicando a auto medicação como um dado relevante. 

No gráfico 1 há a descrição da amostra global de acordo com o gênero 

(n=117 participantes) que pertencem ao HIPERDIA em 2019. 
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Gráfico 1- Sexo dos participantes da pesquisa 

 
Fonte: O autor, 2020. 

A literatura aponta diferentes dados na prevalência da HAS entre os sexos. 
Nas mulheres o nível da pressão arterial pode ser influenciado por algumas 
situações como o uso de contraceptivo, síndrome do ovário policístico, 
gestação, reposição hormonal e menopausa, podendo em algumas dessas 
situações levar ao aumento significativo da pressão arterial e ao 
desenvolvimento da HAS. Ainda não estão totalmente esclarecidos os 
mecanismos responsáveis pelas diferenças na regulação da pressão entre 
os sexos, mas podem estar envolvidos com os efeitos dos hormônios 
sexuais na manipulação de sódio pelo sistema renal. Outro fator que 
também pode estar relacionado é o fato das mulheres perceberem seus 
problemas de saúde mais do que os homens, assim como procuram mais 
pelos serviços de saúde (SILVA et al, 2016). 

 

No gráfico 2  há a descrição da amostra global de acordo com a faixa etária 

(n=117 participantes) que pertencem ao HIPERDIA em 2019. 

Gráfico 2- Faixa etária dos pesquisados 

 

53% 

47% Feminino 53% 

Masculino 47% 

13% 

33% 

21% 

22% 

10% 

1% 

23 a 40 anos 

44 a 54 anos 

55 a 65 anos 

66 a 75 anos 

78 a 92 anos 

Sem informação 
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Fonte: O autor, 2020. 

  

 Relativamente à idade dos participantes hipertensos e/ ou diabéticos da 

pesquisa entende-se que dominaram com 33% aqueles com faixa etária entre 44 à 

54 anos, seguidamente com 22% entre 66 à 75 anos, com 21% com 55 à 65 anos, 

com 10% aqueles com 78 à 92 anos e apenas 1% não soube sua idade devido no 

momento da pesquisa apresentava-se sob efeito de álcool. A média da idade dos 

estudados apresentou-se em 56,5 anos. 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é considerada um importante 
problema de saúde pública devido à sua alta prevalência e baixas taxas de 
controle, contribuindo significativamente nas causas de morbidade e 
mortalidade cardiovascular. No Brasil, 25% da população adulta apresenta 
essa doença e estima-se que em 2025 esse número terá aumentado em 
60%, atingindo uma prevalência de 40%. A HAS, além de ser uma das 
principais causas de mortes por doenças do aparelho circulatório, acarreta 
um ônus socioeconômico elevado, com uma vida produtiva interrompida por 
invalidez temporária ou permanente (SILVA et al, 2016) 

 

No gráfico 3 há a descrição da amostra global de acordo com o relato da etnia 

(n=117 participantes) que pertencem ao HIPERDIA em 2019. 

Gráfico 3: Etnia declarada 

 

Fonte: O autor, 2020. 
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Nesta população estudada foi considerada a cor da pele em que os 

participantes se declaravam, no resultado com 38% os brancos, predominaram os 

pardos com 51% da amostra, negros com 9% e amarelos com 5%.  

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística) (2013) a raça  

vem, a se como uma categoria socialmente construída ao longo da história, a partir 

de um ou mais signos ou traços culturalmente destacados entre as características 

dos indivíduos: uma representação simbólica de identidades produzidas desde 

referentes físicos e culturais. 

No gráfico 4 se descreve da amostra global de acordo com o perfil 

socioeconômico  (n=117 participantes) que pertencem ao HIPERDIA em 2019. 

Gráfico 4: Perfil socioeconômico  

 

Fonte: O autor, 2020. 

 

 A maior parte dos estudados que representam os aposentados e 

pensionistas, seguidamente com pessoas do lar, agricultores com 8,55% e os  

outros participantes que representam 24,8% eram trabalhadores assalariados o 

ofício por eles desempenhado foi variável, mas predominou as atividades 

relacionadas com plantio, cultivo e corte e transporte do pinus  

No relato de nefrolitíase consiste no declarado pelos participantes, foi 

praticamente nula as informações prestadas quando indagados do eram compostos 

os cálculos renais, alguns lembravam que os cálculos eram brancos com marrom, 

outros pontiagudos, mas os dados eram incertos e foram desconsiderados quanto a 

composição e forma dos mesmos.  
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No gráfico 05: descrição da amostra global de acordo com o autorrelato de 

nefrolitíase (n=117 participantes) que pertencem ao HIPERDIA em 2019. 

 

Gráfico 05: Histórico de nefrolitíase 

 

Fonte: O autor, 2020. 

 

Ao gráfico percebe-se apresentação em 18% de história de nefrolitíase nos 

participantes da pesquisa, compreendendo uma idade média de 51 anos. 

Segundo Pachaly, Baena e Carvalho (2015) a prevalência de nefrolitíase no 

mundo vem aumentando, assim gerando consequências ao sistema de saúde, 

pouquíssimos novos tratamentos referente à doença foram lançados. 

Segundo Saleem et al (2015), confere que a nefrolitíase acomete todo o 

mundo cerca de 12% da população da União Européia, sofre pelo menos um 

processo relacionado a urolitíase com frequência variável, outros estudos 

epidemiológicos mostram que a  Itália há (13%), Suécia (8,9%)e Espanha (12,3%). 

Os resultados a partir do autorrelato de nefrolítiase evidencia uma amostra 

específica para a relação dos critérios e descritores deste estudo, assim analisando 

o n= 21 participantes. Neste o gênero com maior incidência de litíase foi 57% 

feminino, em relação a etnia trata-se da cor branco com 48%. 

Na relação entre litíase e hábitos nocivos à saúde é alto o índice de 38% dos 

pacientes autorrelatados declara ser etilista, tabagista ou ambos, deixando em 

evidência que estes hábitos podem favorecer o surgimento de nefrolítiase no 

18% 

82% 

Possui 

Não possui 
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paciente já portador de uma doença crônica como DM e/ou HAS. E ainda 29% não 

possuem acompanhamento nutricional ou não realizam atividade física. 

No gráfico 6: Descrição da amostra específica que compreende aqueles com 

histórico de nefrolitíase de acordo com o sexo (n=21 participantes) estes pertencem 

ao HIPERDIA em 2019. 

 

Gráfico 6: Sexo da amostra específica 

 
Fonte:O autor, 2020. 

 

Os resultados apresentados nesta pesquisa no que trata-se do sexo daqueles 

que relatam nefrolitíase  foi maior em mulheres em desacordo com Riella (2014) e 

Harrison et al (2002), que tratam da maior ocorrência em homens na nefrolitíase, 

reitera-se que esta pesquisa confere no detalhe de tratar-se de hipertensos e/ou 

diabéticos.  A mulheres percebem mais seus problemas e saúde e procuram mais 

atendimento a saúde em comparação aos homens (SILVA et al, 2016). 

 

Gráfico 7: Descrição da amostra específica de acordo com a etnia (n=21 

participantes) que pertencem ao HIPERDIA em 2019. 

 

 

 

  

43% 

57% 

Masculino 

Feminino 
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Gráfico 7: Etnia declarada na amostra específica 

 

Fonte: O autor, 2020.  

 

 O referido gráfico supracitado vem ao encontro do que refere-e Barros et al, 

(1999), explana que a incidência de litíase renal acomete quatro vezes mais  

pessoas de raça branca. 

No gráfico 8: descrição da amostra específica com relação entre doenças 

crônicas e litíase renal (n=21 participantes) que pertencem ao HIPERDIA em 2019. 

Gráfico 8:Doenças crônicas preexistentes  

 

Fonte: O autor, 2020. 

 

Segundo Marques e Romano-Lieber (2014) qualidade da assistência no uso 

medicamentoso tem sido tema de preocupação a nível mundial, sendo fundamental 

5% 

48% 38% 

9% 

Amarelo 
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Pardo 

Negro 

9% 

38% 
43% 

10% 

Diabetes 

Diabetes e Hipertensão  
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Em controle da doença crônica Sem controle da doença  
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na transição do cuidado ao paciente, como reconciliação medicamentosa, orientação 

ao paciente e/ou cuidador e aos outros membros familiares envolvidos no cuidado. 

Ressalta-se a importância do farmacêutico no controle do uso irracional de 

medicamentos por meio da oferta da assistência farmacêutica de qualidade, no que 

trata-se Ferreira; Júnior (2018).  

No gráfico 9: Descrição da amostra específica com relação entre hábitos 

nocivos à saúde e litíase renal (n=21 participantes) que pertencem ao HIPERDIA em 

2019. 

Gráfico 9: Hábitos nocivos 

 
Fonte: O autor, 2020. 

 

Entende-se que os participantes da amostra específica predominam aqueles 

sem hábitos nocivos, sendo apenas considerados o tabagismo e o álcool. Ainda 

percebe-se que aqueles que fazem uso do tabaco dominam em relação aqueles que 

consomem bebidas alcoólicas. 

Neste século ainda é grande o consumo de drogas ilícitas e licitas mundo a 

fora, apesar d eleis nacionais e internacionais que buscam o controle ou eliminação 

desses produtos, no Brasil a propaganda de bebidas alcoólicas vem a ser dificultado 

mas não tão fortemente quanto ao tabaco no que trata Bem; Delduque e Silva 

(2016). 

 

 

 

 

9% 
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Etilista e tabagista 

Sem hábitos nocivos 



60 
 

 

No gráfico 10 - Descrição da amostra específica com relação após autorrelato 

de litíase renal em comparação com antecedente de doença renal e 

acompanhamento médico atual (n=21 participantes) que pertencem ao HIPERDIA 

em 2019. 

Gráfico 10: Antecedentes e acompanhamento médico 

 

Fonte: O autor, 2020. 

 

 Boa parte daqueles que relataram histórico de nefrolitíase anterior, o 

acompanhamento médico da doença é próximo de 50%, ainda 19% não há 

antecedente e tão pouco acompanhamento médico. Em campo pode-se perceber 

que muitos dos participantes apresentavam sintomas característicos de nefrolitíase, 

mas nunca realizaram qualquer exame que possa considerar ou descartar o 

diagnóstico de nefrolitíase.  

‘’As pedras assintomáticas são comparativamente mais comuns. Além disso, 

é provável que os pacientes se lembrem apenas de eventos de pedras sintomáticas’’ 

(ABBAS; AKARAM e SARIF, 2019) 

 Segundo Andrade; Almeida e Santos (2016), A solução para evitar as 

complicações renais está contida na atenção básica e envolve competência do 

enfermeiro e de sua equipe em três ações principais: o diagnóstico precoce; o 

encaminhamento imediato para acompanhamento especializado; e a identificação e 

a correção das principais complicações e comorbidades que levam à doença renal 

mais severa. 
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No gráfico 11: A descrição da amostra específica com a afirmação da relação 

de abastecimento de água com a nefrolitíase (n=21 participantes) que pertencem ao 

HIPERDIA em 2019. 

Gráfico 11: Fonte hídrica 

 

Fonte: O autor, 2020. 

 

Segundo Pachaly; Baena e Carvalho (2015) a prevalência de nefrolitíase no 

mundo vem aumentando, assim gerando consequências ao sistema de saúde, 

pouquíssimos novos tratamentos referente à doença foram lançados. 

 Diante da incógnita plena referente à quantificação de cálcio presente na 

água destinada ao consumo humano dessa população em estudo, apenas um 

participante consumia água mineral sem histórico prévio de nefrolitíase, os demais 

consumia água profunda de poço artesiano ao qual confere a maior parte dos 

participantes 113 e uma pequena quantidade de 03 pessoas consumia água de 

fonte rasa. Os que consumiam água de fonte rasa 66,66% apresentaram cálculo 

prévio, apesar de representar um pequeno número. Os de fonte hídrica do tipo 

profunda foram 19 indivíduos que apresentaram histórico de nefrolitíase conferindo 

17%.   

 Foram submetidas à análise as duas opções de água para consumo humano 

dos participantes com histórico de nefrolitíase: a fonte rasa e a profunda. A profunda 

confere o poço artesiano esta vem a ser gerenciada pela concessionária de 

abastecimento local. A fonte rasa compreende em uma nascente próxima à 

comunidade estudada que ainda abastece uma parcela dos habitantes. 

90% 

10% 

Poço arteriano 

Fonte natural 
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 O período de 48h anteriores ao momento da coleta teve presença de chuva 

na localidade, o teor de cloro residual livre foram quantificados à campo assim como 

o pH, a água de fonte profunda confere presença de cloro devido ser tratada pela 

concessionária. 

Tabela 06- Resultados da análise de fonte profunda: 

PARÂMETRO RESULTADO  UNIDADES  

Cloro livre 1,15 mg/L 

Dureza total 19,00 mg CaCO3/L 

pH 7,60 pH a 25ºC 

Sódio <1,00 mg/Na/L 

Teor de cálcio 4,00 mg/Ca/L 

Teor de magnésio 2,40 mg/ Mg/L 

Fonte: O autor, 2020. 

 

 Na água profunda fornecida pela concessionária local, advinda de poço 

artesiano, compreende uma dureza mais de 4 vezes menor que aquela água 

advinda de fonte rasa. Nesta profunda temos um teor de magnésio 1,7 vezes maior 

em comparação à amostra infracitada. Aqueles que usufruem desta fonte 

apresentaram maior reincidência de nefrolitíase comparado à fonte rasa. Do total 

dos pesquisados com histórico de nefrolitíase 90% consumiam água de fonte 

profunda. 

 Segundo Vieras; Freitas e França (2017) refere-se que a suplementação de 

citrato de potássio e magnésio ao paciente com nefrolitíase é importante devido 

inibir a cristalização dos sais de cálcio. 

Tabela 07- Resultados da análise de fonte rasa:  

PARÂMETRO RESULTADO  UNIDADES  

Cloro livre <0,19 mg/L 

Dureza total 88,00 mg CaCO3/L 

pH 6,40 pH a 25ºC 

Sódio 19,07 mg/Na/L 

Teor de cálcio 34,10 mg/Ca/L 

Teor de magnésio <1,5 mg/ Mg/L 

Fonte: O autor, 2020 
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 Dos pesquisados que destina a água rasa para consumo humano destes 66% 

apresentaram relato de cálculo na vida (n=2/3 participantes). Compreende-se que 

comparado com a água profunda, a rasa apresenta-se mais dura com 88mg 

CaCO3/L, mas o teor de magnésio é inferior comparado a outra amostra. 

No Brasil, o valor máximo permitido da dureza presente na água confere 

500mg/L perante o Ministério da Saúde na sua portaria de consolidação nº 5 de 28 

de setembro de 2017. 

O cálcio dentro da análise bioquímicas é mensurado por meio da dureza total 

quantificando cálcio e magnésio ou ainda descrito separadamente.  

Segundo Saleem et al (2015) a água  compreende como papel principal na 

formação de cálculos urinários, sendo o consumo diminuído de  água e outros 

líquidos certamente  aumenta a nefrolitíase de todos os tipos, apesar da doenças ter 

múltiplos fatores como: predisposição genética, hábitos alimentares, clima, gênero e 

condições sociais. Ainda segundo Saleem et al (2015), temos múltiplos contrates no 

que trata-se da dureza presente na água no que diz respeito aos cálculos renais: de 

um lado estudos demonstram que a dureza está associada a maior incidência da 

doença em questão, do outro lado outros estudos mostram que quanto menor a 

dureza maior  a incidência da doença. Ainda aos mesmos autores ainda não se sabe 

ao certo se o cálcio e magnésio na água por si só são capazes de causar 

nefrolitíase, mas a relação de magnésio para cálcio foi positiva.  

Na abordagem preventiva da nefrolitíase de cálcio sugere-se ao consumo 

extra de água mole para fins de evitar a recorrência da patologia (SALEEM et al, 

2015). 

Ainda, desses que possuíram relato de nefrolitíase (n=21), 21% não 

consomem diariamente qualquer fonte de proteína animal ou cálcio na sua dieta. 

Ainda pelos 71% dos citados referem controlar a quantidade de sal ingerido por meio 

da restrição do consumo do composto que vem a ser o sal de cozinha propriamente 

dito.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A nefrolitíase pode gerar muitas complicações ao paciente, além da 

insuportável algia aguda na cólica renal. O enfermeiro tem papel fundamental dentro 

da saúde pública inserido na ESF com foco na profilaxia  de muitas patologias como 

esta neste trabalho aprofundada, sendo ainda uma enfermidade recorrente com o 

passar dos anos. Desempenhando ainda o papel educador o enfermeiro visa à 

aplicação de condutas que possam favorecer uma melhor qualidade de vida do 

paciente. O campo de atuação do enfermeiro é sensível às necessidades sociais 

emergentes, por meio da percepção, sendo um ato respeitoso deste profissional 

aprofundar seus conhecimentos para melhor compreender o decorrer de uma 

patologia crônica com episódios agudos como a nefrolitíase no seu campo de 

atuação. 

Diante do presente estudo pode-se estudar melhor os hipertensos/ e ou 

diabéticos em nível local, a idade média foi de 56 anos e 5 meses de vida, as 

mulheres que participaram no estudo foram levemente maiores que os homens, o 

peso médio apresentado pelos estudados foi de 77,33Kg, a altura compreendeu 

1,61m, pardos compreenderam em mais da metade dos pesquisados,  45,3% 

declararam seu perfil socioeconômico baseado em aposentadoria ou pensão .O 

relato de 18% dos pesquisados que referiam episódio de nefrolitíase, consiste em 

um dado elevado em comparação à porcentagem esperada para a população em 

geral, sendo estes estudados separadamente para definir correlações.  

Na amostra específica pode-se compreender uma idade média de 51 anos, 

em que 57% eram mulheres, do total 48% se declararam brancos, ainda 81% 

apresentaram hipertensão e/ou hipertensão associada a diabetes, dentro dos 

hábitos nocivos quase 30% relata tabagismo isolado ou associado ao etilismo, 

quase a metade realizam acompanhamento médico em relação à nefrolitíase. O tipo 

de água destinada para consumo humano desta parcela dos estudados 

compreendeu em 90% poço artesiano, mas tendo em vista o total da amostra 66,6% 

daqueles que alegaram o consumo de água rasa relataram episódio de nefrolitíase.  

Diante das análises hídricas compreende-se que quando o magnésio aumenta a 

incidência de nefrolitíase diminui, quando a dureza juntamente com o cálcio e sódio 

aumentam a presença da doença eleva-se. 
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 Não se sabe ao certo ainda se pode existir outros compostos na água que 

possam representar alguma influência na nefrolitíase, além daqueles analisados   

Compreender a doença à nível local por meio de métodos científicos geram 

empoderamento ao enfermeiro diante da equipe, e a equipe junta pode atribuir para 

a maior qualidade de vida ao paciente. 

Também vem a ser importante ao enfermeiro o acompanhamento da 

qualidade da água da população por meio de dados fornecidos e gerados pelos 

Fiscais de vigilância sanitária municipal por meio de suas fiscalizações mensais, ou 

à pedido. 
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APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO MAIORES 

DE IDADE 

 
 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe 

(CEP-UNIARP) é um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas com seres humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os 

interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para 

contribuir com o desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos.  

 
 Identificação do Projeto de Pesquisa  

Título do Projeto: A relação das doenças crônica e hábito de vida com 
desenvolvimento de nefrolitíase em uma comunidade do interior de Santa Catarina 

Área do Conhecimento: Saúde  
Curso: Enfermagem  
Número de participantes no centro: 250  Número total de participantes: 250 
Patrocinador da pesquisa:   
Instituição onde será realizado: Unidade Básica de saúde de Taquara Verde 
Nome dos pesquisadores e colaboradores: Sarah C.C. Massoco, Tiago Borga e 

TaliaTomazi. 
 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima 

identificado. O documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a 

pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita 

importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, isso não causará 

nenhum prejuízo a você. 

 

Identificação do participante da pesquisa  
Nome:    Data de nascimento:  
Endereço:   
Telefone:  E-mail:   
 

Identificação do Pesquisador Responsável  
Nome: Sarah C.C. Massoco 
Profissão: Enfermeira  N. do Registro no Conselho:  
Endereço:  
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Telefone: (49)99043183 E-mail: sarahmassoco@gmail.com 
 

 

1- O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 
 

Objetivo geral 

 

· Definir a relação das doenças crônica e hábito de vida com desenvolvimento de 

nefrolitíase em uma comunidade do interior de Santa Catarina. 

 

 Objetivo específicos 

 

· Evidenciar o perfil epidemiológico das doenças crônicas dos pacientes 

pertencentes ao Programa Hiperdia do Distrito de Taquara Verde. 

· Levantar os hábitos de vida dos pacientes do Programa Hiperdia.  

· Estabelecer as relações e correlações entre diabetes mellitus, hipertensão 

arterial e nefrolitíase. 

· Identificar a relação entre hábitos de vida com a nefrolitíase nesta população. 

 

2- A coleta de dados acontecerá novembro/2019 à abril/2020 mantendo o sigilo 

das informações.  

Será entregue o questionário composto por perguntas fechadas em que 

constam perguntas a respeito da situação de saúde do paciente com perguntas 

voltadas à nefrolitíase, hábitos de vida e consumo hídrico. O questionário será 

recolhido pelo pesquisador no final da aplicação do mesmo por preenchimento 

individual.   

 

3- O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):   

 

Através desta pesquisa é possível identificar quais são as correlações entre 

hábitos de vida, doenças crônicas e a ocorrência ou recorrência de nefrolitíase,  

estará contribuindo para realização um melhor planejamento as saúde destes 

pacientes.  

4- O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):   
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3-O participante poderá sentir-se desconfortável em responder algumas questões 

que poderão influenciar no seu emocional, por se tratar de uma pesquisa em que a 

coleta de informações acontece por meio de questionário com preenchimento 

individual; você poderá recusar-se em participar da pesquisa a qualquer momento 

caso sinta-se afetado. A sua participação neste estudo é voluntária. Você tem a 

liberdade de se recusar a participar do estudo, ou, se aceitar, retirar seu 

consentimento a qualquer momento, sem que isso afete seu trabalho.  

5- Você poderá solicitar esclarecimento sobre a pesquisa em qualquer etapa do 

estudo. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou 

interromper a participação na pesquisa a qualquer momento, seja por motivo de 

constrangimento e ou outros motivos.  

A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar 

qualquer penalidade ou perda de benefícios. O pesquisador irá tratar a sua 

identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa serão 

enviados para você e permanecerão confidenciais. Seu nome ou o material que 

indique a sua participação não será liberado sem a sua permissão. Você não será 

identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Este 

consentimento está impresso e assinado em duas vias, uma cópia será fornecida a 

você e a outra ficará com o pesquisador (es) responsável(eis). 

6- Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa 

no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação.  

7- A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será 

disponibilizado nenhuma compensação financeira adicional. No caso de você sofrer 

algum dano decorrente dessa pesquisa, o pesquisador ficará como responsável.  

8- A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar 

físico. Não virá interferir no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.   

9- Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas 

concordo que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados 

pessoais não sejam mencionados.  

10- Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-

UNIARP, com endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 

3561-6200, sempre que entender necessário obter informações ou esclarecimentos 

sobre o projeto de pesquisa e minha participação no mesmo.  
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11- Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) 

parcial (is) e final (is) desta pesquisa.  

 

 

 

 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento 

quanto às dúvidas por mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente 

documento em duas vias de igual teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha 

posse.  

 

Caçador,           de                    de 2019. 

 

 

 

Nome________________________________________________________ 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa_________________________________ 

 

 

 

Responsável pela pesquisa: 

 

 

_____________________________     

Sara C.Cristina Massoco- Pesquisadora responsável  

 

 

 

 

  



80 
 

APÊNDICE B- QUESTIONÁRIO 

 

Sexo:(   )Feminino(   )Masculino Idade:(   ) ___________ 

Cor da pele: 

(   ) Branco 

(   ) Pardo 

(   ) Amarelo 

(   ) Indígena 

(   ) Preto 

Peso: 

(   ) ____________ 

Altura: 

(   )____________ 

Profissão: 

_____________________________________________________________ 

Uso de medicação: 

(   ) Anti-hipertensivo 

(   ) Insulina Humana 

(  ) Antiácidos: estomazil, gastrol, hidróxido de alumínio, carbonato de cálcio  

Pertence à quanto tempo ao grupo Hiperdia: 

(   ) Há alguns meses 

(   ) Há anos  

Tabagista: 

(   ) Sim  

(   ) Não  

(   ) Sim,mas no passado 

Etilista: 

(   ) Sim  

(   ) Não  

(   ) Sim, mas no passado 

Realiza caminhada semanalmente: 

(   ) Sim   (   ) 1hora semanal (   ) 3 horas semanais  (   )4 horas ou mais  

(   ) Não  

Tem casos de pessoas na família que já tiveram ou tem pedra nos rins: 
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(   ) Sim 

(   ) Não 

Já houve nefrolitíase/ pedra nos rins: 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Se sim quantas vezes: 

(   ) 1   

(   ) 2  

(   ) 3 

(   ) 4 

(   ) 5 ou mais 

Teve conhecimento do que eram compostos os cálculos: 

(   ) Sim 

(   ) Não  

Se sim, eram com postas por: 

(   ) Oxalato de cálcio 

(   ) Carbonato de cálcio  

(   ) Fosfato de cálcio  

(   )  Ácido úrico  

(   ) Amônia  

(   ) Magnésio  

(   ) Cistina 

(   ) Não Sabe  

Realiza acompanhamento do surgimento de novos cálculos: 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Tem conhecimento se possui nefrolitíase no presente: 

(   ) Sim, possui  

(   ) Não sabe 

(   ) Não  

Qual a origem da água para seu consumo: 

(   ) Fonte natural- vertente  

(   )  Cisterna 

(   )  Poço artesiano 
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(   ) Sanga/ Rio 

(   ) Outra 

Possui algum tipo de filtro d’água: 

(   ) Sim  

(   ) Não  

Faz consumo de alimentos a base de leite: 

(   ) Sim 

(   ) Não  

Possui ou há teve problemas de tireóide: 

(   ) Sim  

(   ) Não  

Possui ou já teve problemas de vitamina D excesso ou carência : 

(   ) Sim     (   ) excesso (   ) carência  

(   ) Não  

Faz o consumo diário de proteína animal; 

(   ) Sim  

(   ) Não  

Realiza restrição do consumo de sal (usa pouco sal): 

(   ) Sim  

(   ) Não  

Toma sol diariamente: 

(   ) Não  

(   ) Sim  

Faz acompanhamento com o nutricionista: 

(   ) Sim 

(   ) Não  
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APÊNDICE C- ANÁLISES HÍDRICAS 
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ANEXO 01- CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

 

 

  



89 
 

 

 

 

 

  



90 
 

 

 

 

 

  



91 
 

Anexo 02- RELATÓRIOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS ESF TAQUARA VERDE 

(Quantidade em ordem: 69; 21; 23; 25; 69) 

 

 

 (Quantidade em ordem: 51; 16; 13; 17; 51) 
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(Quantidade em ordem:232; 75; 78; 79; 232) 


