D OENÇ A S CRÔNIC A S

O QUE É?

CÁLCULO
RENAL

Conhecido popularmente como “pedra nos rins”,
esse quadro atinge cerca de 10% da população e
é mais comum entre homens jovens.
A avaliação médica é fundamental para
identificar as causas da formação de cálculos,
avaliar a necessidade de cirurgia e indicar os
medicamentos para tratamento.

D OENÇ A S CRÔNIC A S

O CÁLCULO RENAL É UMA
FORMAÇÃO SÓLIDA CAUSADA
PELA CRISTALIZAÇÃO DE
SUBSTÂNCIAS DA URINA.

Quais são os sintomas?

Como é o tratamento?

Quais são os sintomas?
•
•
•
•

Dor lombar
Dificuldade para urinar
Alteração da pressão arterial
Febre

Esse quadro pode causar diversas complicações, como
infecções urinárias, diminuição da função renal e crises
recorrentes de forte dor na região lombar. Essas crises
podem estar associadas à dor para urinar, sangue na urina e
vômitos.
A crise dolorosa ocorre quando os cálculos se movem
através das vias urinárias ou quando atrapalham o fluxo da
urina, do rim para a bexiga.

Prevenção
Alguns cuidados simples com a alimentação podem ter
grande contribuição para evitar a formação dos cálculos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingerir pelo menos 2 litros de água por dia
Evitar excesso de sal
Evitar o consumo excessivo de proteína (no máximo
100g de carne, frango, peixe ou ovo por refeição)
Manter a ingestão adequada de cálcio (ao menos 3
porções diárias de alimentos ricos em cálcio, como leite,
queijos e derivados)
Aumentar a ingestão de frutas e verduras nas refeições
Evitar ganho de peso
Tomar suco de limão (o limão tem substâncias 		
que tornam os sais mais solúveis)
voltar

Como é o tratamento?
Os cálculos renais muitas vezes precisam ser
retirados através de procedimentos, como:

•

Litotripsia extracorpórea: procedimento 		
rápido (40 minutos) realizado em 			
ambulatório, sob analgesia ou sedação, 		
com
aparelho
que emite
Em
primeiro
lugar,
fique ondas
atentodea choque
alguns fatores
que
atuam
na
quebra
dos
cálculos.
que aumentam o risco. Assinale, mentalmente,

os incômodos que forem frequentes:

•

Cirurgia (via endoscopia ou convencional):
utilizada para restabelecer o fluxo natural
de urina nas vias urinárias e evitar prejuízo
( funcionamento
)D
 ificuldade para
andar, sentar, levantar;
ao
do rim.

perda de equilíbrio.
( ) Sensação de tontura ao mover a cabeça.
( ) Dificuldade para enxergar ou ouvir.
( ) Dormência ou queimação nos pés.
( ) Muitas interrupções no sono durante
a noite, poucas horas de sono e muito
sono durante o dia.
( ) Necessidade urgente de urinar, escape
ou perda de urina ou acordar durante a
noite para ir ao banheiro.

voltar
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