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RESUMO 

 
Freitas AC. Nefrolitíase e risco cardiovascular: avaliação da aterosclerose 
nos pacientes litiásicos. São Paulo 2017. [Tese] Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP)  
 
A nefrolitíase é considerada uma doença multifatorial, cuja prevalência vem 
aumentando em todo o mundo. Vários estudos têm demonstrado uma associação entre 
nefrolitíase e doenças sistêmicas, inclusive doença cardiovascular (DCV), síndrome 
metabólica (SM) e aterosclerose. As principais teorias da patogênese da matriz inicial 
do cálculo descrevem-na como um processo de biomineralização patológico e 
inflamatório, com transformação fenotípica do epitélio tubular renal e envolvimento de 
espécies reativas de oxigênio (ROS). Assim, a formação do cálculo renal compartilha 
mecanismos fisiopatológicos similares àqueles envolvido em outras doenças sistêmicas 
de alta mortalidade e que têm sua origem na aterosclerose. Estudos demonstraram a 
presença de ROS e de seus produtos na aterosclerose, como a lipoproteína de baixa 
densidade oxidada (LDLox), considerada um marcador da doença. Níveis elevados de 
LDLox apresentam associação significativa com DCV e com SM. No entanto, a função 
do anticorpo anti-LDLox (Ac Anti-LDLox) na aterosclerose ainda não foi esclarecido. 
Apesar da nefrolitíase e da aterosclerose apresentarem mecanismos fisiopatológicos 
relacionados ao estresse oxidativo, não há estudos sobre a importância da LDLox em 
pacientes com nefrolitíase. O objetivo desse estudo foi avaliar os níveis séricos de 
LDLox, anticorpos anti-LDLox e de biomarcadores de aterosclerose nos pacientes com 
nefrolitíase, e suas associações com o grau de gravidade da doença. Estudo 
transversal, translacional, exploratório realizado de Outubro de 2015 a Fevereiro de 
2017, envolvendo 94 pacientes com cálculo renal, entre 30 a 70 anos, assintomáticos 
do ponto de vista cardiovascular, acompanhados no ambulatório de nefrolitíase do 
Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) e 21 indivíduos saudáveis. 
Foram excluídos pacientes com anormalidades anatômicas renais, doença renal 
crônica, doença cardiovascular, grávidas e pacientes em uso de estatinas. Foram 
realizadas dosagens de biomarcadores séricos de aterosclerose e bioquímicos de urina 
de 24 horas, utilizando técnicas padrões do laboratório de análise clínicas. Paras as 
dosagens séricas de LDLox e Ac Anti-LDLox, utilizou-se os kits de OxLDL (Elabscience 
Biotechnology, China) e OLAB IgG (Biomedica, Viena, Austria) pela técnica enzyme 
linked lmmunosorbent assay (ELISA), seguindo as instruções do fabricante. O estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do IMIP sob CAAE 
21614613.0.0000.5201. Os pacientes com nefrolitíase foram divididos em grupo 1 (≥ 3 
cálculos) e grupo 2 (1-2 cálculos). Ambos evidenciaram níveis significativamente mais 
elevados de LDLox (grupo 1:p=0,02; grupo 2: p=0,003) e LDLox/HDL (grupo 1: p = 
0,005; grupo 2: p=0,004) com relação aos controles. Porém, aqueles do grupo 1 
evidenciaram níveis diminuídos de Ac Anti-LDLox quando comparado ao grupo controle 
(p=0,03). Os níveis de proteína C reativa (PCR) também foram mais elevados nos 
pacientes do grupo 1(p=0,02). Este trabalho mostra a presença de produtos do estresse 
oxidativo, considerados biomarcadores de aterosclerose, como o LDLox, presentes de 
forma mais elevada nos pacientes com nefrolitíase. Isso sugere o que a LDLox e todo 
processo associado à sua formação, sejam o elo entre aterosclerose, risco 
cardiovascular e nefrolitíase. 

 
 
Palavras chave: nefrolitíase; aterosclerose; doenças cardiovasculares; estresse 
oxidativo; lipoproteínas. 
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ABSTRACT 

 

Freitas AC. Nephrolithiasis and cardiovascular risk: evaluation of atherosclerosis 
in lithiasic patients [Tesis]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); 
2017 
 
Nephrolithiasis is considered a multifactorial disease, which prevalence has been 
increasing in the world. Many studies have been established a link between 
nephrolithiasis and systemic disease, including cardiovascular disease (CVD), metabolic 
syndrome (MS) and atherosclerosis. The main theories about the pathogenesis of early 
calculi’s matrix describe it like a biomineralization pathological and inflammatory 
process, with involvement of reactive oxygen species (ROS). Thereby, the calculi’s 
formation shares pathophysiological mechanisms suchlike that involved with another 
systemic disorders, which have high mortality and begins with atherosclerosis. Studies 
have shown the presence of ROS and your products in atherosclerosis, like oxidized 
low-density lipoprotein (LDLox), which is considered a marker of that disease. High levels 
of LDLox correlate significantly with CVD, including coronary and femoral artery disease. 
The antibody of LDLox (Ac Anti-LDLox) correlates less clearly with atherosclerosis. 
However, despite both, nephrolithiasis and atherosclerosis, exhibit pathophysiological 
mechanisms related to oxidative stress, we have not studies about LDLox in 
nephrolithiasis’ patients. This study aims to evaluate the serum levels of LDLox, antibory 
LDLox and others atherosclerosis markers in nephrolithiasis’ patients, according to the 
severity of the disease. It’s an translational cross-sectional study conducted between 
October 2015 and February 2017, involving 94 lithiasic patients, asymptomatic from the 
cardiovascular point of view, between 30-70 years old, watched in renal calculi clinic of 
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) and 21 healthy 
controls. They were excluded when any anatomical abnormalities, chronic renal disease 
or cardiovascular disease were found or if they use statins. Pregnant women were also 
excluded. There were realized 24 hour urine measurements, serum measurements of 
atherosclerosis markers, like enzyme immunoassay to LDLox (Human Oxidized Low 
Density Lipoprotein (OxLDL) ELISA Kit; Elabscience Biotechnology Co., Wuhan, China) 
and Ac Anti-LDLox (OLAB IgG - Antioxidized LDL autoantibodies - ELISA Kit; Biomedica 
Medizinprodukte GmbH, Viena, Austria), following the manufacturer’s instructions. This 
study was approved by the Ethics Committee on Human Research of IMIP. Patients with 
nephrolithiasis were divided into group 1 (≥ 3 kidney stones) and group 2 (1-2 kidney 
stones). Both showed significantly higher LDLox levels (group 1: p= 0,02; group 2: 0,003) 
and higher LDLox/HDL (group 1: p=0,005; group 2: p=0,004) than controls. Patients in 
group 1 evidenced lower levels of Ac Anti-LDLox (p= 0,03) in relation to the control group.  
C-reactive protein were higher in patients with more severe disease (group 1; p=0,02). 
Our findings suggest that patients with   renal stone disease have higher levels of LDLox, 
LDLox/HDL and PCR than healthy individuals. These findings indicate that this may be 
the link between nephrolithiasis, atherosclerosis and cardiovascular disease, more 
prevalent in patients with calculi. 
 
Key words: nephrolithiasis; atherosclerosis; cardiovascular disease; oxidative stress; 
lipoproteins. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A nefrolitíase ou calculose renal é considerada atualmente uma doença 

crônica e sistêmica, cuja prevalência vem aumentando em todo o mundo, variando 

de 5 a 15% na Europa e Estados Unidos, onde aumentou de 5,2% entre 1988-1994 

para 8,4% entre 2007-2012, até 20% na Arábia Saudita1-3.Outros países também 

documentaram um aumento na prevalência como a Alemanha, a Espanha e a Itália. 

Nos Estados Unidos da América (EUA), a incidência no ano 2000 foi de 

1.116/100.000 habitantes e estima-se que até os 70 anos, mais de 16% dos 

homens e 8% das mulheres terão ao menos um episódio sintomático de cálculo 

renal4.  

Nos últimos dez anos houve um aumento de 63% nos casos de nefrolitíase 

e um aumento de 127% nos tratamentos ureteroscópicos no Reino Unido, levando 

a um aumento significativo nos custos relacionados a doença5.Um estudo japonês 

mostra que em 1965 houve uma incidência de 81.3/100.000 homens e 

29.5/100.000 mulheres japonesas. Em 2005 a incidência de novo cálculo chegou a 

165.1/100.000 e 65.1/100.000, respectivamente em homens e mulheres japoneses 
6,7. Os custos com diagnóstico e tratamento também têm aumentado na mesma 

proporção que a doença: o governo americano estima que no ano 2000 foi gasto 

cerca de dois bilhões de dólares e que esse custo superou a barreira dos dez 

bilhões em 20062. 

O aumento dos casos de nefrolitíase parece dever-se ao aquecimento global 

e a ocidentalização da dieta no mundo, com o aumento concomitante da obesidade 

e da Síndrome Metabólica8. Estudo evidencia uma maior prevalência da doença 

em áreas mais quentes, inclusive alguns autores descrevem um “cinturão de pedra” 

ao sul dos Estados Unidos3. 

 

1.1 Fatores de Risco 

 

É uma doença multifatorial, sendo que o estilo de vida, herança genética, 

sedentarismo e alguns grupos de profissionais que evitam uma diurese adequada 

por peculiaridades próprias (taxistas, por exemplo), também são considerados 

fatores de risco para nefrolitíase6,9. Sua incidência é mais elevada entre homens 
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caucasianos, com um pico entre quarenta e sessenta anos, quando começa a 

declinar.  

A desproporção entre os sexos, com cada vez mais mulheres acometidas, é 

um aspecto que vem modificando-se nos últimos anos1,4. Nas mulheres a incidência 

atinge o ápice entre o final da terceira década até os 50 anos, quando começa a 

diminuir9. Depois de um episódio de cólica renal, o risco de recorrência é de 15% 

dentro de um ano e de cerca de 50% em dez anos4, porém o tempo de recorrência 

entre os obesos é menor que entre os não obesos5. Oxalato de cálcio ainda é a 

composição mais usualmente encontrada, no entanto os cálculos de ácido úrico 

têm aumentado em prevalência, devido ao aumento do número de pessoas com 

Síndrome Metabólica (SM) em todo mundo. Porém, os cálculos relacionados à 

infecção urinária têm sido menos freqüentes10. 

Vários fatores de risco estão envolvidos na formação dos cálculos, sendo a 

cristalização dos cálculos de cálcio relacionada com altas concentrações de oxalato 

e cálcio, principalmente com os níveis urinários do primeiro, já que a agregação do 

oxalato ao cálcio ocorre numa relação molar de 1:1 e existe cerca de 10-20 vezes 

mais cálcio do que oxalato na urina. Nesse contexto, como já existe muito mais 

cálcio, a concentração de oxalato é o maior fator determinante de cristalização. 

A hipercalciúria é o distúrbio metabólico urinário mais comum, presente em 

30-60% dos formadores de cálculo renal. Ela ocorre devido a hiperabsorção 

intestinal de cálcio, principalmente, dependente ou não de vitamina D -1,25(OH)2 

D, redução da reabsorção renal e da mobilização do cálcio ósseo. Além disso, 

baixos níveis urinários de citrato, potássio e magnésio (inibidores da cristalização) 

também são fatores de risco, assim como a hiperfosfatúria, a hiperuricosúria, baixo 

volume urinário e pH urinário ácido. Para os cálculos de ácido úrico com pH urinário 

ácido é o fator de risco mais importante, devido à facilidade da cristalização do 

ácido úrico nesse ambiente. Frequentemente, a excessiva acidez urinária deve-se 

a reduzida capacidade de excretar amônio e ao aumento na produção endógena 

de ácidos, fatores comumente observados em pacientes com SM e diabetes 

mellitus (DM) tipo 2 3,4,5,6,8,10. 

No entanto, fatores relacionados à alimentação também interferem na 

formação dos cálculos, como excessiva ingestão de sal, proteínas e dieta pobre em 

cálcio, com ingestão de <600mg/dia de cálcio dietético, o que deixa o oxalato 

intestinal livre para ser absorvido.  A proteína gera metabolismo ácido e cargas de 
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hidrogênio (H+), que determinam a saída do cálcio do osso, a fim de tamponar a 

acidose subclínica que se instala. Já o excesso de sal, também gera hipercalciúria, 

pois o cálcio passa a ser menos absorvido no túbulo proximal 5,10. 

A nefrolítiase sempre teve sua importância fundamentada em seu impacto 

econômico, uma vez que gera um alto custo para a saúde pública e privada no 

mundo, devido às faltas ao trabalho, a frustração familiar, quando leva ao 

cancelamento ou interrupções de férias em família e, além de tudo, no fato de 

impelir ao paciente um grande sofrimento. Tradicionalmente sempre foi 

reconhecida como uma entidade causadora de dor aguda e intensa, porém isolada 

e benigna 4,6,11,12. Nas duas últimas décadas, vem destacando-se pelo fato de que 

a cada dia surgem evidências de sua associação com doenças de grande 

relevância clínica, tais como a SM, dislipidemia (DL), hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), DM, doença renal crônica (DRC), doença cardiovascular (DCV) e doença 

óssea (DO), cuja importância clinica está na alta morbidade e mortalidade dessas 

doenças 1,2,4,6,7,9,11,12,13,14.  

A SM, uma desordem multifatorial, tem sido reconhecida como um dos 

maiores desafios para a saúde mundial. Estudos mostram que alguns dos principais 

componentes da SM são fatores de risco para nefrolitíase, sugerindo uma ligação 

direta ou indireta entre essas entidades, porém de mecanismo fisiopatológico ainda 

não evidente. O diagnóstico da SM depende da ocorrência simultânea de três dos 

cinco critérios estabelecidos, dentre eles, obesidade central, resistência à insulina, 

HAS e DL, na forma de hipertrigliceridemia e baixo nível de lipoproteína de alta 

densidade, que quando identificados conjuntamente aumentam o risco de DM tipo 

2, risco cardiovascular (RCV) e mortalidade8,15,16,17. A resistência à insulina, o 

aumento na geração de amônia e o aumento da carga ácida urinária são fatores 

comuns a SM e a nefrolitíase, estando envolvidos na formação dos cálculos renais 
15,16,18. 

Estudos evidenciam um aumento na chance de desenvolver cálculo renal 

com o aumento dos traços da SM, onde pacientes com três ou mais critérios têm 

uma maior prevalência de nefrolitíase3. A ocorrência de multiplicidade de cálculos 

também está relacionada ao aumento de critérios para SM. Dentre os componentes 

da SM, a HAS é o único que aumenta significativamente a chance de nefrolitíase 

independentemente ou associado a outro critério da síndrome15. Logo, a 

nefrolitíase é mais prevalente em pacientes com SM, doença que se relaciona com 
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inflamação, que leva a calcificações vasculares e aterosclerose, podendo ser esse 

o motivo que leva os pacientes calculosos renais a desenvolverem uma maior 

chance de eventos cardiovasculares, observados nos estudos atuais19. Os 

pacientes com cálculos renais possuem mais espessamento arterial, maiores 

escores de cálcio arterial e reduzida densidade óssea, assim como ocorre em 

pacientes com HAS, osteoporose e DRC. Os dois primeiros achados também 

podem ajudar a explicar o maior risco cardiovascular observado nos pacientes 

litiásicos10. 

Nesse sentido, a presença de espécies reativas de oxigênio (ROS - do inglês 

“reactive oxigen species”) é bem conhecida na fisiopatogenia de DCV, HAS, DM e 

aterosclerose, bem como a presença de um status inflamatório com a presença de 

citocinas inflamatórias. Existe uma associação entre as citocinas inflamatórias e 

DCV, estando aquelas envolvidas na formação e propagação da placa 

aterosclerótica. Alguns autores sugerem que no microambiente renal pode ocorrer 

o mesmo processo inflamatório visto no DCV, pois além da doença calculosa ser 

mais comum em pacientes com SM, citocinas inflamatórias já foram encontradas 

no interstício da papila de formadores de cálculos renais19.  

Além disso, enzimas consideradas marcadores inflamatórios, como a gama-

glutamiltranspeptidase, a b-galactosidade e a N-acetil-b-glucoseaminidase (NAG), 

foram encontradas elevadas em pacientes com cálculo renal, o que poderia indicar 

dano ao epitélio tubular e possivelmente aumentar a adesão de cristais20. A 

presença de cristais na luz tubular e sua adesão a célula prejudica a permeabilidade 

mitocondrial, levando a seu colapso. Isso desencadeia o estresse oxidativo, 

apoptose celular e aumento na expressão da osteopontina, sendo um dos passos 

iniciais do processo de cristalização. Fragmentos celulares caem na luz tubular e 

participam da agregação21(Figura 1). 
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Figura 1 – Vias de formação do cálculo renal. Nesta via, os cristais de oxalato de cálcio 
monohidratado (COM) são endocitados pela célula tubular renal (1), levando a ativação 
da ciclofilina D (2). Na sequência ocorre colapso mitocondrial (3) e estresse oxidativo (4). 
Esses eventos ativam a apoptose, injúria celular (5) e a expressão de osteopontina (6). 
Após esses eventos, a mitocôndria colapsada e o microvilo são excretados pela urina 
(7) e agregam-se formando os cálculos renais (8). Fonte: Adaptado de Yasui et al. (2016). 

 

1.2 Formação do Cálculo Renal 

 

Nos rins de pacientes formadores de cálculos renais, o estresse oxidativo 

(OS- do inglês “oxidative stress”) parece desempenhar um papel importante na 

gênese do cálculo, onde a enzima Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo Fosfatase 

oxidase (NADPH oxidase) parece ser a principal fonte de ROS. Existem cerca de 

sete isoformas dessa enzima, algumas delas mais presentes no ramo espesso da 

alça de Henle e na medula externa, como a p40phox, p47phox, p22phox e Nox222. 

A presença do status inflamatório na formação dos cálculos também fica 

evidenciada quando pacientes em uso de estatinas, classe de drogas com 

propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes e que reduzem o risco 

cardiovascular, apresentam uma menor chance em desenvolverem cálculos renais, 

mesmo apresentando outros critérios de SM, além da hipercolesterolemia23,24. 

Tsujihata et al (2008 e 2011), demonstraram em ratos tratados com estatinas, o 

aumento dos níveis de superóxido dismutase (enzima que metaboliza radicais 

superóxidos) e a inibição da formação de NAG (marcador de injúria tubular renal), 

bem como redução na retenção de cristais ao final do tratamento. Esses autores 

sugerem que o uso de atorvastatina reduziu a apoptose de células tubulares renais, 
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e que a DL e a formação de cálculos renais podem estar relacionadas à inflamação 

e subsequente injúria do epitélio tubular renal 5,26.  

Associado ao NAG, foi descrito um marcador de lesão oxidativa do DNA, o 

8-hidroxideoxiguanosina, encontrado em níveis elevados na urina de pacientes 

calculosos renais e de correlação significativa com a lesão tubular, avaliada através 

da dosagem de NAG27. A inflamação parece ser um fator importante na etiologia 

dos cálculos, e especula-se que o OS produzido por uma doença possa 

desencadear a outra, em determinadas circunstâncias, explicando em parte a 

relação entre as duas25-28. 

As principais teorias da patogênese da matriz inicial do cálculo renal, a placa 

de Randall (Figura 2), é um processo de biomineralização patológico ou calcificação 

ectópica, semelhante ao que ocorre em outros sítios do corpo, com transformação 

fenotípica do epitélio tubular renal, inflamação e envolvimento de ROS 2,28. Na 

medida em que a urina vai sendo formada com a filtração glomerular, o mecanismo 

de concentração urinária se inicia na presença de sais formadores de cálculos, num 

trânsito tubular que dura entre cinco e sete minutos. Sua formação sofre influência 

de fatores inibidores (citrato, por exemplo) ou promotores da cristalização, e é um 

processo que ainda não foi totalmente elucidado. 

              
Figura 2 – Placa de Randall formando-se na papila renal 

                               visualizada na endoscopia. Fonte: Bagga et al (2013). 
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O aumento de partículas litogênicas ao longo dos túbulos, sob condições de 

supersaturação e baixo volume urinário, leva a formação, crescimento e agregação 

dos cristais, que pode ocorrer como agrupamento de cristais livres (plugs) na urina 

ou acoplado a parede do túbulo. A formação dos cálculos não ocorreria se os 

cristais fossem normalmente eliminados na urina, logo, sua retenção é um fator 

fundamental para o início do processo. Com sua retenção e crescimento eles 

tornam-se grandes o suficiente para ficarem aprisionados nos túbulos ou aderirem 

ao epitélio tubular29. Os chamados plugs de Randall são relacionados à 

supersaturação de sais e geralmente associados com injúria tubular renal e 

inflamação, ocorrendo nos túbulos coletores e nas aberturas dos ductos de Bellini, 

causando protuberância na papila renal (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Observação endoscópica e histológica da Papila. Papila normal (painel A), papila 
achatada e retraída (painel C), áreas de placa esbranquiçada (seta no painel A), plugs na 
abertura do ducto de Bellini (seta no painel C) e cálculo ancorado (seta no painel E). Na 
histologia, observa-se plug intraluminal de apatita em ductos coletores dilatados na medula 
interna (setas nos painéis B e F), mistura de cristais de urato e amônio (seta no painel D) e 
espécies de biópsia contendo grandes quantidades de placas intersticiais (painel F)30.  
Fonte: adaptado de Coe et al (2010). 

 

Um único cristal não seria capaz de obstruir a abertura do ducto, que mede 

entre 60-100 micrometros, logo é necessária sua agregação a outros cristais31. 

Plugs ligados a cálculos foram encontrados em pacientes pós-cirurgias bariátricas, 

pacientes com hiperparatiroidismo e cálculos de fosfato de cálcio, mas também em 

pacientes com hiperoxalúria, cistinúria e cálculos de bruxita31. 



8 

 

 

O crescimento do cristal pode ocorrer, alternativamente, a partir de placas 

de fosfato de cálcio intersticiais da papila renal. A origem da placa de Randall ainda 

é motivo de controvérsia, podendo ser proveniente da membrana basal da alça de 

Henle ou de outras estruturas como túbulos coletores e vasa recta. Para alguns 

autores a placa foi a primeira confirmação macroscópica da retenção de cristais, 

feita por Randall, em 1937, em exames pós morte. Ele considerou que as papilas 

renais eram o sítio primário da formação do cálculo, e eram provenientes da 

membrana basal do epitélio tubular lesado, que mais tarde iriam erodir para os 

túbulos coletores32. 

A hipótese das placas ganhou força a partir de estudos de autópsia humana, 

onde depósitos de cálcio foram encontrados em 20 % das papilas renais e cerca 

de 1/3 desses pacientes tinha cálculo neste sítio. Rins de pacientes formadores de 

cálculo e rins de pessoas normais exibem a placa de Randall, mas apenas as 

placas que quebram a superfície epitelial desenvolvem um ponto de ancoramento 

para os cristais. 

Em estudos de Evan et al (2005 e 2010), identificou-se que o material 

intersticial da placa quando exposto a urina, serviria como um ponto de nidação 

para os cristais e para outras moléculas fixarem-se na placa, como osteopontina, 

fosfolipídios, fragmento-1 da protrombina urinária e proteína de Tamm Horsfall, 

levando a formação de camadas alternadas de matriz e cristais, iniciando a 

nucleação heterogênea (Figura 4). A cristalização perderia a modulação e os 

cristais de fosfato de cálcio seriam progressivamente substituídos por oxalato de 

cálcio 33,34. Porém, cristais de oxalato de cálcio dando suporte à nucleação de 

fosfato de cálcio também é descrita. O ambiente urinário parece ser o fator 

determinante no desenvolvimento do tipo de cálculo e da transição de um tipo para 

outro 34,35. 
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Figura 4 – Cálculos na nefrolitotomia e as camadas sobrepostas na histologia. Durante 
nefrolitotomia percutânea são identificados dois cálculos ancorados em uma única papila. 
Uma região mais clara identificada na base dos cálculos é a placa de Randall (seta no painel 
A). O painel B mostra a região subjacente ao cálculo após sua remoção (seta). Em 2C a região 
no retângulo foi seccionada e preparada para microscopia eletrônica, vista no painel D. Nessa 
imagem da região intersticial da placa, chama atenção a formação de multicamadas em arco-
íris e a presença de cristais perpendiculares na lâmina mais clara (seta menor). Cristais de 
vários tamanhos (asterisco e setas maiores) são vistos embebidos na matriz externa da 
estrutura que se assemelha a um arco-íris. Fonte: adaptado de Coe et al (2010). 

 

No entanto, Khan et al (2016) propuseram uma unificação entre as teorias 

da placa de Randall e da formação dos plugs. Inicia-se com um estímulo agressor 

ao epitélio renal, a partir de sua exposição a elevadas concentrações de cálcio, 

oxalato e fosfato, na ausência de fatores inibidores da cristalização. Isso levaria ao 

estresse oxidativo via ativação da NADPH-oxidase e up regulation do sistema 

renina angiotensina aldosterona (SRAA), aumentando a geração de angiotensina 

II, e consequentemente desdiferenciação das células do epitélio tubular renal para 

células osteoblastos-like. 

Em paralelo, fatores de transcrição, incluindo Nuclear Factor kappa of B cells 

(NFκB) e Transforming Growth Factor Beta (TGFβ), passam a estar envolvidos. 

Nesse ambiente haveria a formação do cristal de fosfato de cálcio, na membrana 

basal do túbulo. Essa modificação epitelial envolve o aumento de células 

osteoblásticas, aumento dos fatores de ativação, como RUNX2/MSM-2, além de 

expressão de proteínas ósseas, como morfogênica óssea (BMP), a Sialoproteína 

óssea (BSP) e a fosfatasealcalina2. 
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Estudos mostram a formação de microesferas de cristal que migram para o 

espaço sub epitelial, onde começariam a agregar-se e formar depósitos ou placas, 

que aumentam de tamanho com a chegada de novos cristais1. As vesículas passam 

a fundir-se, perdendo sua individualidade. Com o crescimento a placa começa a 

entrar em contato com fibras de colágeno (um excelente nucleador de cristais de 

fosfato de cálcio) e produtos degradados da membrana, que também calcificam, 

estendendo-se para o interstício e além dele. Essa invasão intersticial levaria a 

inflamação e fibrose, propiciando condições para calcificações, que atingem a 

papila renal. 

A papila renal tem então seu epitélio rompido e o material da placa fica 

exposto a urina, e assim, entra em contato com substâncias como cristais de 

oxalato de cálcio e proteínas de Tamm Horsfall. A mineralização das camadas vai 

ocorrendo, tendo como matriz inicial o fosfato de cálcio, que vai sendo recoberto 

por oxalato de cálcio. Essa fase de rompimento do epitélio papilar assemelha-se a 

aterosclerose.  

Assim como na aterosclerose, onde apenas algumas lesões se transformam 

em placas vulneráveis, na formação do cálculo nem todos os indivíduos com placas 

desenvolvem cálculos. A observação de placas que se estendem profundamente 

na papila até a membrana basal de túbulos coletores e da vasa recta levaram a 

formatação da teoria vascular, que é baseada em propriedades fisiológicas: o fluxo 

sanguíneo turbulento predispõe a inflamação e aterosclerose. Isso ocorre na ponta 

da papila renal, em virtude de uma mudança de direção nas estruturas vasculares 

de cento e oitenta graus. Essa mudança de fluxo laminar para turbilhonado 

predisporia a reações ateroscleróticas-like, em um ambiente de alta osmolaridade 

e baixo índice de oxigenação, gerando um microambiente favorável para 

inflamação10, 37,38. 

 A teoria vascular motivou estudos que visavam explorar a associação entre 

doenças vasculares e nefrolitíase. Estudos correlacionaram uma maior incidência 

de cálculos à preferência por dormir num determinado lado37,39. Outro estudo 

demonstrou que a perfusão renal, medida através da cintilografia, era dependente 

da posição de dormir. Especulava-se que o aumento da perfusão renal poderia 

levar a um aumento no turbilhonamento do fluxo sanguíneo renal e assim gerar um 

ambiente inflamatório, contribuindo para formar cálculos40. Logo, conjectura-se que 

a aterosclerose pode ser o elo entre as doenças cardiovasculares e a nefrolitíase, 
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e que a placa de Randall, pré-requisito para o surgimento dos cálculos de oxalato 

de cálcio, seria um exemplo de calcificação metastática.  

 

1.3 Cálculo Renal e Risco Cardiovascular  

 

A primeira vez que foi descrito a associação entre eventos cardiovasculares 

e nefrolitíase foi em 197541. Nos últimos dez anos, vários autores passaram a dar 

maior atenção a esse tema42-49. Em 2005, já relacionavam as duas doenças entre 

si, à medida que identificavam vários fatores de risco comuns, na sua maioria os 

componentes da SM47. Na análise realizada em 40.000 profissionais de saúde foi 

observado um risco aumentado de 16% para IAM, 27% para angina e 15% para 

revascularização miocárdica, naqueles com litíase renal48. 

No Canadá, foi avaliado 3.195.452 pacientes com cálculos renais e idade 

acima de 18 anos (de 1997 a 2007), e foi descrito que aqueles com um ou mais 

cálculos (0,8% daquela população ou 25.532 pacientes) apresentavam um risco 

aumentado para IAM (risco de 1,4), revascularização miocárdica (risco 1,63), seja 

por angioplastia ou cirurgia, e AVC (risco de 1,26). O risco foi mais significativo nos 

pacientes adultos mais jovens, e em mulheres do que homens (p=0,01). Esse 

estudo mostra que ter um único cálculo renal aumenta significativamente a chance 

de evento cardiovascular43.  

Por sua vez, em estudo com 242.105 pacientes sem história prévia de DCV 

e seguidos por 18 a 24 anos, identificaram que a presença de cálculo renal está 

associada ao RCV em mulheres, mas não em homens44. Rule et al (2010) em 

Minnesota, fizeram um estudo retrospectivo comparando 4.564 formadores de 

cálculos com controles saudáveis, e identificaram um risco de IAM 31% maior nos 

pacientes litiásicos45.  

Em 2011, Reiner et al publicaram o estudo observacional CARDIA, onde 

5.115 norte-americanos jovens, entre 18 e 30 anos, foram avaliados quanto à 

presença de cálculo renal e espessamento da carótida interna. Uma significativa 

associação foi encontrada, com uma razão de prevalência de 1,6, mesmo após 

ajustes para os outros fatores de risco de aterosclerose. Esse estudo fundamentou 

a idéia sobre o compartilhamento de mecanismos fisiopatológicos comuns entre a 

nefrolitíase e outras doenças vasculares49, inclusive com mecanismos 

fisiopatológicos similares a aqueles envolvidos na origem da aterosclerose. Uma 
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observação importante encontrada nos estudos é que todas as doenças vasculares 

com conexão renal desencadeiam a produção de ROS e o desenvolvimento de OS 

1,2,50. Outro estudo realizado em 2011 mostrou na análise de 23.349 questionários 

do IV Registro Nacional de Saúde Português, que os pacientes litiásicos 

apresentaram maior risco de IAM (risco de 1.338) e de acidentes vasculares 

cerebrais (risco de 1.330) do que a população em geral46.  

 Em Londres, Shavit et al (2015) estudaram cento e onze pacientes 

formadores de cálculo e os compararam a cinqüenta e sete controles que eram 

doadores de órgãos. Eles avaliaram a presença de calcificações em aorta 

abdominal e a densidade mineral óssea através da tomografia computadorizada e 

demonstraram que os formadores de cálculos tinham maiores escores de 

calcificação e maior desmineralização óssea medida por unidades Hounsfield na 

tomografia, quando comparados aos indivíduos controles. Esses autores sugerem 

que isso poderia ajudar a explicar o motivo pelo qual os pacientes com cálculos 

renais têm um maior RCV42. 

Em 2016, com análises por microarrays e imuno-histologia de material obtido 

via ureteroscopia foi possível descrever o perfil de expressão gênica em 23 

pacientes com cálculos e 7 controles. Esses autores identificaram diferenças 

marcantes entre os grupos estudados, dentre elas a expressão aumentada de 

osteopontina e colágeno ao redor e dentro das placas de Randall nos pacientes 

com cálculo. Chamou atenção o aumento e diminuição da expressão de vários 

genes relacionados às citocinas inflamatórias, ao estresse oxidativo e a disfunção 

renal 51. 

Faz aproximadamente 28 anos que foram descobertas as nano partículas 

calcificadoras ou nano bactérias. Essa nanoestrutura, de natureza viva, compartilha 

características de bactéria, como a presença de DNA e RNA, com características 

de uma mineraloproteína. Essa nano partícula já foi isolada na urina de 62 a 100% 

de pacientes com cálculos renais, bem como no sangue de 92%, não tendo sido 

encontrada nos controles. Alguns autores sugerem que essa nano particula pode 

estar envolvida na formação da placa de Randall, pois já foi encontrada em mais 

de 70% das papilas renais de pacientes portadores da placa, sendo pouco achada 

em pacientes sem placa. As nano partículas também foram isoladas em placas de 

aterosclerose coronarianas, aórticas e carotídeas, bem como em válvulas 
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calcificadas, o que pode suscitar outra conexão entre lesão endotelial e calcificação 
52,53,54 

 

1.4 Rim e Estresse Oxidativo 

 

 O rim é um órgão extremamente susceptível as ROS, pois é rico em ácidos 

graxos poli-insaturados de cadeia longa. ROS são moléculas ou radicais com 

elétrons não pareados que servem como mediadores em vários processos 

regulatórios e vias de sinalização, sendo gerados habitualmente em circunstâncias 

bem controladas por enzimas55. Elas são capazes de regular biomoléculas, iniciar 

e manter a apoptose, promover atividades de transcrição, além de serem moléculas 

altamente reativas, que desempenham um papel central no processo inflamatório 

de vários sistemas e tecidos. As reações entre radicais livres podem gerar um novo 

radical e levar ao dano tecidual. Incluem o ânion superóxido que é produzido por 

várias enzimas, dentre elas a NADPH oxidase, e pode causar modificações 

químicas em proteínas, lipídeos, carboidratos e nucleotídeos 22,55.  

As ROS podem modular o sistema cardiovascular e renal, através de vias de 

sinalização redox-dependente, cuja produção descontrolada (por deficiência de 

antioxidantes ou por clearance insuficiente pelos receptores scavengers) cria o 

estresse oxidativo (OS), que pode causar inflamação e injúria 50,55,56. Vários estudos 

em pacientes litiásicos sugerem que as ROS estão envolvidas em injúria renal, 

inflamação e formação de cálculos 20,21,23,24,25,26.  

Estudos em tecidos evidenciaram que a resposta do epitélio renal a cristais 

de oxalato de cálcio é caracterizada por aumento na expressão de genes 

específicos ativadores de transcrição, reguladores da matriz extracelular, fatores 

de crescimento e produção de mediadores inflamatórios e anti-inflamatórios, 

envolvidos na inflamação e biomineralização. O epitélio renal quando exposto a 

cristais de oxalato de cálcio produz ROS mediado pela NADPH oxidase (a maior 

fonte renal de ROS), na presença da angiotensina II1,50,57 e pode causar injúria 

celular renal, que pode ser reduzida por antioxidantes, inclusive com diminuição na 

expressão da NADPH oxidase24-26. Por outro lado, o bloqueio do receptor da 

angiotensina reduz a expressão da osteopontina, a deposição de cristais e melhora 

a resposta inflamatória 58,59. A osteopontina habitualmente é um mediador protetor, 

e sua expressão é aumentada durante o processo inflamatório e fibrose intersticial, 
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principalmente em nível do ramo ascendente espesso da alça de Henle e no epitélio 

papilar (Figura 5). 

 

Figura 5 – Envolvimento da NADPH oxidase na regulação da produção de ROS. A 
exposição das células renais aos cristais e o estresse mecânico associado com a 
deposição dos cristais nos rins leva a ativação do sistema renina-angiotensina e 
geração de angiotensina II. NADPH oxidase é ativada e ROS são produzidos, mediada 
pela proteína quinase (PKC). Vários fatores transcricionais e de crescimento são 
envolvidos, além de mediadores secundários como isoprostanos, fosfolipase A2 e 
prostaglandina. Proteína 1 quimioatrativa (MCP-1) e osteopontina (OPN) está 
aumentada. Macrófagos infiltram o tecido renal em torno do cristal. Ativação da NADPH 
oxidase fagocítica resulta em geração adicional de ROS. A partir disso, ocorre 
inflamação, fibrose, deposição de colágeno e mineralização, levando ao crescimento 
dos cristais de fosfato de cálcio ou a placa de Randall. AA-ácido araquidônico, ATR-
receptor tipo 1 da angiotensina II, Cox 2-cicloxigenase 2, LPC-lisinofosfatidil colina, 
PGE2-prostaglandina 2, PLA2-fosfolipase A2, PTK-proteína tirosina quinase, Rac GTP-
trifosfato tirosina relacionado-ƿ. Fonte: Adaptado de Khan et al (2013). 
 

Contudo, a adesão a uma dieta que reduz o risco cardiovascular (Dietary 

Aproaches to Stop Hypertension - DASH), HAS e AVC, também reduz o risco de 



15 

 

 

cálculos renais em mais de 45%, por melhorar a capacidade antioxidante e reduzir 

o OS60. Estudos em animais também evidenciaram que a resposta renal aos cristais 

é mediada por ROS, quando Thamiselvan e Menon (2005) mostraram aumento da 

peroxidação lipídica em tecido renal e na urina de ratos expostos61. O tratamento 

com vitamina E, um antioxidante, melhorou o nível de enzimas antioxidantes e 

reduziu a lesão oxidativa. Estudo com animais que receberam losartana, droga que 

bloqueia a ativação do receptor da angiotensina com redução do estresse oxidativo, 

tiveram um aumento de antioxidantes e uma redução de produtos oxidados nos 

rins62.  

Grande parte das moléculas envolvidas no processo de inibição da 

cristalização e sua modulação são participantes do processo inflamatório, e são 

originadas a partir de vias de sinalização dependentes do OS. Dessa forma, células 

de defesa como monócitos e macrófagos, são atraídas para os sítios de formação 

de cálculos a fim de eliminar os cristais, na presença de substâncias como a 

osteopontina e MCP-1. Os cristais são fagocitados e o processo de calcificação só 

tem êxito se o estímulo inflamatório for contínuo e persistente, com a manutenção 

de condições como a hipercalciúria e hiperoxalúria. Uma vez mantida a inflamação, 

ocorre fibrose, deposição de colágeno ao redor do cristal, mineralização do 

colágeno, crescimento da placa e sua ulceração após alcançar o epitélio papilar, 

formando-se o sítio de nidação dos cristais de oxalato de cálcio50. A NADPH 

oxidase e o SRAA parecem realmente desempenhar um papel central nessa cadeia 

de eventos, pois sua inibição em modelos animais formadores de cálculos de 

oxalato de cálcio reduz a injúria renal e a deposição de cristais1,63 

 

1.5 Aterosclerose e LDL oxidada (LDLox) 

 

Os mecanismos de formação do cálculo renal são semelhantes a aqueles 

envolvidos na calcificação aterosclerótica. A osteopontina está envolvida no 

processo de biomineralização, inflamação e calcificação em vários órgãos e 

tecidos, sendo muito expressa em sítios de placas ateroscleróticas, associadas a 

células espumosas, que são derivadas de macrófagos ativados que fagocitam 

grandes quantidades de LDL oxidada por meio dos receptores scavangers 

presentes na membrana citoplasmática dessas células. Assim como a presença da 

osteopontina, outras características comuns às duas doenças é a presença de 
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macrófagos, citocinas, cálcio e fosfato. A aterosclerose tem uma maior frequência 

em homens de meia idade e mulheres pós-menopausa64. 

A aterosclerose é a principal causa de mortalidade nos países 

desenvolvidos, sendo considerada uma doença inflamatória crônica, que se inicia 

antes da idade adulta, talvez até na infância65, acometendo artérias de médio e 

grande calibre preenchidas por lipídeos. Tem como consequências mais 

devastadoras o IAM e o acidente vascular cerebral (AVC), secundário a uma 

ruptura ou erosão de uma placa66. Inicia-se após agressão endotelial e acomete 

fundamentalmente a camada íntima das artérias65.  

A dislipidemia, a hipertensão e o tabagismo são fatores comumente 

envolvidos no desencadeamento do processo de lesão endotelial. Após a injúria 

inicial, ocorre passagem de moléculas de LDL para o espaço subendotelial, onde 

sofrem oxidação e tornam-se uma peça chave no processo de aterogênese: a 

LDLox. A LDL, uma vez oxidada, estimula o aparecimento de moléculas de adesão 

na superfície endotelial, as quais irão se ligar a monócitos, promovendo sua 

internalização para o espaço subendotelial e diferenciação em macrófagos. A 

captura das partículas oxidadas de LDL sem controle e excessivamente pelos 

macrófagos é o principal integrante das estrias de gordura, a fase inicial da 

aterogênese.  

A LDLox é uma molécula extremamente ativa, imunogênica e aterogênica, 

promovendo a progressão da placa através de estímulos à liberação de citocinas, 

que amplificam a resposta inflamatória, assim como as células espumosas, sendo 

peça chave no processo aterogênico. A LDLox inibe a expressão da óxido nítrico 

sintetase, enzima que inibe em vários passos o processo de aterogênese, e 

aumenta a produção de superóxido67-70 (Figura 6).  
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Figura 6 – Eventos iniciais no desenvolvimento da aterosclerose. 
Fonte: adaptado de Glass e Witztum (2001). 
 

O passo seguinte é o estímulo à proliferação e migração para a íntima de 

células musculares lisas, que se tornam um dos constituintes da placa, assim como 

linfócitos T, em menor número. As células musculares lisas produzem fatores de 

crescimento e matriz extracelular, que irá integrar a placa e constituir sua capa 

fibrosa. Enzimas proteolíticas passam a degradar o colágeno e componentes 

teciduais, que são adicionados a placa (Figura 7). Uma vez madura, a área central 

da placa é constituída de núcleo necrótico, composto por produtos do metabolismo, 

debris e células mortas. As placas mais instáveis exibem um intenso processo 

inflamatório, com área central necrótica e lipídica mais desenvolvida, com grande 

atividade proteolítica e capa fibrótica afilada (Figura 8). 
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Figura 7 – Progressão da lesão. Migração de células musculares lisas, 
produção de matriz extracelular, interação de macrófagos, linfócitos e 
liberação de citocinas. Fonte: Adaptado de Glass e Witztum (2001). 

 
 

 

Figura 8 – Ruptura da placa e trombose. Macrófagos e células musculares 
lisas mortas formam o core necrótico da placa. A neovascularização e 
metaloproteinases enfraquecem a placa e acabam por rompê-la. O 
rompimento da placa expõe o fator tecidual ao sangue e inicia a coagulação 
através do recrutamento de plaquetas e formação do trombo.  
Fonte: Adaptado de Glass e Witztum (2001). 
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A LDLox também participa do rompimento da capa fibrótica, via liberação de 

metaloproteinases72-76.Isso explica em parte a elevação dos níveis de LDLox em 

pacientes com síndrome coronariana aguda, principalmente IAM, observado por 

Tsimikas et al (2003), embora eles tenham estudado pequenos grupos de casos 

(40) e controles (18)77. A medida que a lesão cresce leva ao estreitamento do vaso. 

Sua ruptura expõe o colágeno e material lipídico altamente trombofílico, iniciando a 

agregação de constituintes do trombo 78,79. Esse processo, que lembra o 

rompimento do epitélio da papila renal e sua exposição à urina pelo crescimento da 

placa de Randall, leva nas artérias às manifestações clínicas da aterotrombose 

(Figuras 9 e 10). No rim, leva ao desnudamento do interstício papilar, formando 

ponto de adesão de cristais, crescimento e surgimento do cálculo, que no futuro 

também pode migrar e manifestar-se sob a forma de cólica renal ou nefrética. 

 

 

Figura 9 – Artéria coronária normal. Nos painéis A e B, observa-se uma artéria coronária 
normal, com suas camadas bem definidas e sem infiltração celular inflamatória. Fonte: 
adaptado de Wang et al (2012). 
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Figura 10 – Placa aterosclerótica que rompeu. Formação de trombo agudo e crônico, 
além de infiltração lipídica. Fonte: Wang et al (2012). 

 

A molécula de LDL é a principal carreadora do colesterol no plasma, e é 

composta por um core lipofílico de ésteres de colesterol e triglicerídeos e uma 

superfície polar composta de colesterol não esterificado e fosfolipídios. Esses 

últimos são envoltos por apolipoproteína B-100 (apoB). Embora também contenha 

antioxidantes em sua partícula, a LDL é facilmente oxidada sob condições de 

estresse oxidativo, quando ocorre modificação na apoB, dando a molécula 

propriedades pró-inflamatórias e pró-aterogênica, tornando-a um marcador de 

RCV79-81. 

Em 2012, Goyal et al ratificavam a importância da LDLox na patogênese da 

aterosclerose, causando disfunção endotelial, seguida de sua acumulação na 

forma de célula espumosa, inflamação e proliferação de células lisas musculares. 

Vários receptores removedores, como o CD36 e o receptor 1 da LDLox tipo lecitina, 

são responsáveis pela retirada da LDLox pelos macrófagos e, portanto, 

desempenham um papel importante na formação do ateroma. Além desses, o SR-

A tipos I e II também são receptores expressos nas lesões ateroscleróticas, nas 

células endoteliais e nas células musculares lisas (Figura 11). Já foi descrito que o 



21 

 

 

bloqueio do receptor-1 da lecitina reduz vários efeitos mediados pela LDLox, como 

disfunção endotelial, apoptose, ativação e adesão monocitária, além de migração 

e proliferação de células musculares lisas, o que o torna um alvo terapêutico em 

potencial79. 

 

Figura 11 – Receptores scavengers ligando-se a LDLox. Os vários receptores 
scavengers reconhecem regiões diferentes da molécula de LDLox. Seu 
principal receptor para entrada via endotélio é o receptor de lecitina (LOX-1). 
Fonte: Levitan et al (2010). 

 

Níveis circulantes de LDLox e seu anticorpo têm sido estudados como 

biomarcadores de doença cardiovascular. Estudo evidenciou elevação significativa 

de níveis plasmáticos de LDLox em 45 pacientes vítimas de IAM, quando 

comparados a 90 pacientes com angina estável (p<0,0001) ou angina instável 

(p<0,005), além de 46 controles (p<0,0001). Nesse estudo os níveis de LDL não 

eram diferentes entre os grupos82 (Figura 12). 
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Figura12 – Macrófagos em lesão na angina instável. No painel A, observa-se áreas com 
abundantes macrófagos, que se mostram agrupados em B, formando as células em espuma. 
No painel C observam-se macrófagos derivados de células espumosas com LDLox, após 
marcação com anti-LDLox. Em D observa-se dupla marcação para macrófagos(azul) e LDLox 
(vermelha), observando-se dupla marcação (roxo) da maioria das células, indicando 
positividade para LDLox derivado de células em espuma. Fonte: Ehara et al (2001). 

 

Outros autores identificaram que elevados títulos de LDLox e anticorpos anti-

LDLox (Ac Anti-LDLox) correlacionaram-se com doença coronariana estável. Eles 

também concluíram que anticorpos anti-LDLox IgG podem ser protetores, já que se 

encontram com títulos reduzidos em eventos agudos83. Em pacientes idosos acima 

de 64 anos identificaram que os níveis de LDLox correlacionavam-se fortemente 

com mortalidade quando usado sob a forma de índice (LDLox / LDL e LDLox / HDL), 

mesmo após ajustes de variáveis confundidoras. A conclusão do estudo foi que o 

estresse oxidativo tinha um papel relevante no resultado84. 

 Em 2007, Holvoet et al no estudo de coorte Multi-Ethnic Study of 

Atherosclerosis – MESA, avaliaram 879 pacientes sem DCV conhecida e 

identificaram que níveis de LDLox correlacionavam-se significativamente com DCV 
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subclínica (p=0,0002), caracterizada por espessamento intimal da média ≥25% 

(avaliado pelo Doppler de carótidas) ou escore de cálcio ≥200 unidades Hounsfield 

(avaliado por tomografia computadorizada multidetector)85. 

Em estudo de biópsia de miocárdio identificaram que LDLox estava mais 

elevado em pacientes com angina instável (n=16), quando comparados a pacientes 

com angina estável (n=13). Eles concluíram que isso refletia um maior grau de 

inflamação microvascular, já que as moléculas eram encontradas em macrófagos 

e no endotélio. Em tese, isso explicaria a efetividade das estatinas em prevenir 

eventos cardiovasculares, segundo os autores86.  

Na medida em que a natureza inflamatória da aterosclerose vem ganhando 

importância, tornam-se evidentes a presença de fatores imunológicos nesse 

processo, como a sinalização celular e a presença de receptores e anticorpos para 

o LDLox, dando suporte a teoria de um papel patológico da resposta humoral a 

essas modificações no LDL. A formação de imunocomplexos entre o LDLox e seu 

anticorpo Ac Anti-LDLox são capazes de ativar células fagocíticas, através da 

ligação a seus receptores Fc e assim liberar citocinas inflamatórias envolvidas no 

processo75. 

Pacientes que desenvolveram eventos cardiovasculares apresentaram 

títulos mais elevados de Ac Anti-LDLox no seguimento médio de 7,2 anos, quando 

comparados aos aqueles pacientes com títulos mais baixos desse anticorpo87. Na 

Carolina do Sul (EUA), pesquisadores avaliaram 476 pacientes e concluíram que a 

resposta imune humoral ao LDL modificado é um fator fundamental na progressão 

da aterosclerose, onde níveis elevados de imunocomplexos de Ac Anti-LDLox e 

LDLox foram capazes de predizer o desenvolvimento de calcificação coronariana 

avaliada através do escore de cálcio na tomografia88. 

No Brasil, estudo realizado em São Paulo (SP) com 180 pacientes que 

apresentavam síndrome coronariana aguda ou doença crônica coronariana 

mostrou que títulos de Ac Anti-LDLox foram significativamente elevados em 

pacientes com doença aguda quando comparados aqueles com doença 

coronariana crônica, o que poderia estar associado a instabilidade da placa 

aterosclerótica89. Os Ac Anti-LDLox têm sido encontrados em níveis aumentados 

em doenças autoimunes e de reconhecido RCV, como lúpus90, síndrome de 

anticorpo antifosfolípdios91, artrite reumatóide e DM92,93. No entanto, seu papel não 
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está claro na literatura, com alguns resultados conflitantes, possivelmente pela 

dificuldade em se estabelecer os melhores antígenos a serem usados e pela falta 

de uniformidade nos anticorpos utilizados para detecção de anti-LDLox80. 

Em 2012, foram avaliados 132 pacientes, dos quais 16 estavam em 

tratamento conservador de doença renal crônica (DRC), 55 estavam em diálise 

peritoneal e 60 em hemodiálise, identificaram que a razão LDLox / Ac Anti-LDLox 

encontrava-se significantemente reduzida em pacientes sem DCV, medida através 

do espessamento intimal da média (IMT), quando comparados a pacientes 

portadores de DCV (r =0,313; p = 0,0006). Nesse estudo, os autores sugeriram que 

esse índice poderia ser um novo biomarcador de aterosclerose carotídea em 

pacientes em diálise, sendo utilizados outros índices para correlacionar com IMT, 

tais como a razão colesterol total (CT) /HDL e LDL/HDL, encontrando significância 

estatística (r = 0,341; p< 0,001 e r = 0,285; p = 0,003, respectivamente)94. 

Contudo, após identificar que a dosagem de LDLox é fortemente relacionada 

aos níveis de LDL, alguns autores passaram a calcular a razão LDLox / LDL e 

verificaram sua correlação com DCV95. Stephens et al (2006) identificaram que 

níveis de LDLox / LDL situados nos quartis mais altos foram associados a maior 

prevalência de doença coronariana em homens diabéticos, quando comparados 

aos quartis mais baixos (p =0,003), em estudo prospectivo de corte transversal96. 

Uma melhor compreensão dos mecanismos fisiopatológicos da nefrolitíase 

se faz necessário, já que as terapias disponíveis atualmente têm uma efetividade 

entre 30-50% na redução da recorrência dos cálculos. Adicionalmente a associação 

da nefrolitíase com RCV, uma vez que existe uma similaridade entre o processo 

aterosclerótico e a nefrolitíase, decidiu-se neste trabalho avaliar os níveis da LDLox 

nos pacientes litiásicos, identificando assim um grupo de risco para aterosclerose 

entre tais pacientes, na tentativa de criar estratégias que possam contribuir na 

prevenção e tratamento precoce da aterosclerose. Além disso, sugerir alternativas 

para o tratamento da nefrolitíase, através do detalhamento no conhecimento de sua 

formação. Não encontramos estudos sobre o tema em humanos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar os níveis séricos de LDLox, anticorpos anti-LDLox, e de 

biomarcadores de aterosclerose nos pacientes com nefrolitíase e associá-los com 

a grau de gravidade da doença 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Em pacientes litiásicos com três ou mais cálculos (Grupo 1) e, um a dois 

cálculos renais (Grupo 2): 

 

2.2.1 Descrever a frequência das características clínicas e biológicas, de acordo 

com a gravidade da doença; 

 

2.2.2 Determinar os níveis séricos de LDLox, Ac Anti-LDLox, triglicerídeos, 

colesterol total e frações, e de Proteina C Reativa (PCR), creatinina, ácido úrico e 

vitamina D; e comparar os resultados entre os grupos 1 e 2, com os dos indivíduos 

controles; 

 

2.2.3 Analisar e comparar os índices de peroxidação lipídica (LDLox / LDL, LDLox 

/ HDL e LDLox / CT), índices lipídicos (LDL / HDL e CT / HDL) entre os grupos 1 e 

2, com os dos indivíduos controles; e correlacioná-los entre eles nos pacientes; 

 

2.2.4 Correlacionar os índices de LDL / HDL e CT / HDL com os níveis LDLox dos 

pacientes; 

 

2.2.5 Determinar os níveis calciúria, uricosúria, fosfatúria, citratúria, oxalúria, 

cistinúria, magnesiúria, caliurese e natriurese em urina de 24 horas; e compara-los 

aos níveis de LDLox dos pacientes. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

É um estudo corte transversal, translacional e exploratório com grupo de 

comparação interna 

 

3.2 Critérios de elegibilidade 

3.2.1 Critérios de inclusão 

 

Pacientes com idade de 30 a 70 anos, com cálculo renal documentado 

através de ultrassonografia, radiografia de abdômen ou tomografia de abdômen, 

acompanhados no ambulatório de nefrolitíase do Instituto de Medicina Integral Prof. 

Fernando Figueira (IMIP), assintomáticos em relação a doenças cardiovasculares. 

Para os controles, adultos com idade entre 30 a 70 anos, sem cálculo renal e 

assintomáticos do ponto de vista cardiovascular. 

 

3.2.2 Critérios de exclusão 

 

 Obstrução urinária, rim esponja medular, rim em ferradura, nefrocalcinose, 

acidose tubular renal, doença renal policística, hiperparatiroidismo, síndrome 

de Dent, bexiga neurogênica ou outras malformações do trato urinário; 

 Doença renal crônica em terapia substitutiva, inclusive transplantados 

renais; 

 Portadores de insuficiência renal com clearance ≤ 60ml/min; 

 Doenças autoimunes; 

 História de acidente vascular cerebral; 

 Doença coronariana conhecida e pacientes revascularizados cardíacos; 

 Portadores de diarreias crônicas ou portadores de doença inflamatória 

intestinal; 

 Indivíduos que estivesse em reposição de cálcio, vitaminas C, D e E, além 

de calcitriol e estatinas nos últimos 90 dias; 

 Pacientes com hipertireoidismo; 
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 Pacientes acromegálicos ou com Síndrome de Cushing; 

 Pacientes submetidos à cirurgia bariátrica; 

 Mulheres grávidas. 

 

 

3.3 Período e local de estudo  

 

O período de coleta de dados foi de Outubro de 2015 a Fevereiro de 2017. 

Os pacientes foram recrutados no ambulatório de nefrolitíase do IMIP, hospital 

terciário de referência do Nordeste do Brasil. As dosagens laboratoriais (LDLox e 

Ac Anti-LDLox) foram realizadas no Laboratório Pesquisa Translacional do IMIP, 

enquanto que os outros exames de sanguíneos e urinários em um Laboratório 

privado de Análises Clínicas, situado em Recife (PE). 

 

3.4 Casuística 

 

Pacientes: Foram incluídos 94 pacientes com diagnóstico de nefrolitiase 

confirmados por ultrassonografia, radiografia de abdômen ou tomografia de 

abdômen. Destes, 40 pacientes que apresentavam três ou mais cálculos (Grupo 1) 

e 54, um a dois cálculos renais (Grupo 2). 

Controles: Foram 21 indivíduos saudáveis com idade entre 30 a 70 anos, 

destes, incluindo 6 homens e 16 mulheres. 

 

3.5 Cálculo do tamanho da amostra 

 

 Devido à falta de estudos semelhantes, não foi possível calcular previamente 

o tamanho da amostra. Portanto, obtivemos uma amostra de conveniência, com 

inclusão de todos os sujeitos que preencheram os critérios de elegibilidade durante 

o período de tempo destinado à coleta de dados (Outubro de 2015 a Fevereiro de 

2017). 
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3.6 Aspectos éticos, procedimento para seleção de participantes, coleta 

e processamento da amostra biológica. 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Seres Humanos do IMIP 

(CAAE 21614613.0.0000.5201) e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE, Apêndice II) foi assinado após os participantes concordarem com a 

pesquisa. Após atendimento de rotina no ambulatório de nefrolitíase, os pacientes 

que preenchiam os critérios de elegibilidade foram convidados a participar do 

estudo. Um questionário (Apêndice III), elaborado para atender os objetivos desse 

estudo, foi preenchido pelos participantes com dados demográficos (idade, sexo, 

raça, procedência) e clínicos (HAS, DM, DCV, fraturas, tabagismo, número de 

cálculos, peso, altura, índice de massa corpórea e aferição de pressão arterial). 

Posteriormente, foram coletadas amostras de sangue periférico em tubo sem 

anticoagulante (9mL) dos participantes que estavam com 12 horas em jejum 

alimentar, e urina. Para descartar infecção urinária, foi realizado urocultura de todos 

os participantes.   

O sangue periférico foi centrifugado a 400G por 10 minutos em centrifuga 

refrigerada a 4oC para separação de soro e posterior analises LDLox, Ac Anti-

LDLox, colesterol total (CT), LDL, HDL (lipoproteína de alta densidade), 

triglicerídeos, glicemia de jejum, ureia, creatinina, ionograma, cálcio, fósforo, ácido 

úrico, fosfatase alcalina, reserva alcalina, proteína C reativa (), velocidade de 

hemossedimentação (VSH), hormônio paratireoideano (PTHi), vitamina D 

(25OHD). Na primeira urina da manhã foi realizado sumário de urina e urocultura, 

e na urina de 24h foi realizado a dosagem de cálcio, fósforo, ácido úrico, oxalato, 

citrato, cistina, sódio, potássio, magnésio e creatinina. 

Os indivíduos saudáveis do grupo controle realizaram os mesmos 

procedimentos dos casos. Esse grupo foi constituído por profissionais de saúde do 

Laboratório de Pesquisa Translacional e do Serviço de Hemodiálise do IMIP.  

A seguir, fluxograma de captação dos pacientes e controles (Figura 13). 
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Figura 13 – Fluxograma de captação dos pacientes e controles 
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3.7 Variáveis de análises clinicas e laboratoriais 

 

Foi realizada a descrição das variáveis clinicais e laboratoriais 

utilizadas neste trabalho, como mostra os quadros 1, 2 e 3. 

 
 
Quadro 1 – Descrição das variáveis dependentes, independentes, 
demográficas e clínicas 
Variáveis Dependentes (desfecho) 

Variáveis Definição Categorização 

Gravidade de 

doença 
Número de cálculos 

≥ 3 cálculos (mais 

intensa) e 1-2 

cálculos 

LDLox (pg/ml) 
Lipoproteína de baixa densidade 

oxidada 
Níveis séricos 

Variáveis Independentes (preditoras) 

Demográficas e 

clínicas 
Definição 

Categorização 

 

Hipertensão 

arterial98 

Pressão arterial sistólica≥ 140mmHg. 

Pressão arterial diastólica ≥ 90mmHg, 

ou em uso de anti-hipertensivo 

Sim ou Não 

Diabetes Mellitus99
Glicemia de jejum≥126 mg/dl ou em 

uso de hipoglicemiantes orais /insulina 
Sim ou Não 

Dislipidemia79 

Elevação de LDL ≥160mg/dl e/ou 

triglicerídeos ≥ 150mg/dl e/ou HDL < 

40 para homens ou < 50mg/dl para 

mulheres e/ou colesterol total ≥ 

200mg/dl 

Sim ou Não 

Índice de massa 

Corpórea (IMC) 
≥ 30 - obesidade100 Sim ou Não 

Sexo  
Masculino ou 

Feminino 

Idade 
Idade em anos completos no dia da 

entrada no estudo 
30-70 anos 
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Tabagismo Atual ou nos últimos 10 anos Sim ou Não 

Antecedente de 

Fratura 
Fraturas espontâneas Sim ou Não 

 

Quadro 2 – Descrição das variáveis bioquímicas séricas 

Bioquímica Sérica Definição Categorização 

Ac Anti-LDLox 

(mU/ml) 
Anticorpo anti-LDL oxidada  Níveis séricos  

Ureia 15-50mg/dl Normal ou alterada 

Creatinina 
0,5-1,3mg/dl(mulher) 

0,5-1,5mg/dl(homem) 
Normal ou alterada 

Cálcio 8,6-10mg/dl Normal ou alterado 

Fósforo 2,5-4,8md/dl Normal ou alterado 

Fosfatase alcalina 25-100U/L Normal ou alterada 

Reserva alcalina 
Adulto: 22-29mmol/l 

>60 anos: 23-31mmol/l 
Normal ou alterada 

Proteína C reativa Até 5mg/l Normal ou alterada 

25-Hidroxivitamina D 

Deficiência: até 20ng/l 

Insuficiência:21-29ng/l 

Suficiência: 30-100ng/l 

Normal ou alterada 

Glicemia de jejum 70-99mg/dl Normal ou alterada 

Sódio 138-145 mEq/L Normal ou alterado 

Potássio 3,5-5,1mmol/L Normal ou alterado 

Paratormônio 

Molécula intacta 
12-65 pg/ml Normal ou alterado 

Cloro 98-107 mmol/L Normal ou alterado 

Ácido Úrico 
2,5-7mg/dl(homem) 

1,5-6mg/dl(mulher) 
Normal ou alterado 

Colesterol total 

Desejável <200mg/dl 

Limítrofe 200-239mg/dl 

Elevado >239mg/dl 

Normal ou alterado 

 HDL colesterol 
≥ 40mg/dl(homem) 

≥ 50mg/dl(mulher) 
Normal ou alterada 
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LDL colesterol 

< 100mg/dl ótimo 

100-129mg/dl desejável 

130-159mg/dl BH 

160-189 mg/dl elevado 

>189mg/dl muito elevado 

Normal ou alterada 

Triglicerídeos 

<150mg/dl normal 

 

 

Normal ou alterado 

 

 

Quadro 3 – Descrição das variáveis bioquímicas urinárias 

Variáveis 

urinárias 
Valor de referência Categorização 

pH 

Densidade 

5-8 

1005-1035 

Normal ou alterado 

Normal ou alterada 

Urocultura Negativo Normal ou alterada 

Urina 24h(volume)   

Volume 1-2litros/dia Normal ou Alterado 

Creatinina urinária 
600-800mg/24h(mulher) 

800-2000mg/24h(homem) 
Normal ou alterada 

Cálcio urinário 100-250mg/dl Normal ou alterado 

Fósforo urinário 400-1300mg/24h Normal ou alterado 

Ácido úrico 

urinário 
250-750mg/dl Normal ou alterado 

Oxalato urinário 
4-31mg/24h(mulher) 

7-44mg/24h(homem) 
Normal ou alterado 

Citrato urinário 300-900mg/24h Normal ou alterado 

Sódio urinário 27-287mmol/24h Normal ou alterado 

Potássio urinário 26-123mmol/24h Normal ou alterado 

Magnésio urinário 73-122mg/24h Normal ou alterado 

Cistina 7-67mg/24h Normal ou alterado 
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3.8 Testes, técnicas e exames 

 

3.8.1 Determinação da concentração sérica de LDLox e Ac Anti-LDLox 

séricos 

 

A determinação quantitativa de LDLox e Ac Anti-LDLox séricos foi realizada 

por ensaio imunoenzimático (enzyme linked immunosorbent assay - ELISA) 

utilizando Human Oxidized Low Density Lipoprotein (OxLDL) ELISA Kit 

(Elabscience Biotechnology Co, Wuhan, China) e OLAB IgG (Antioxidized LDL 

autoantibodies) ELISA Kit (Biomedica Medizin produkte GmbH, Viena, Austria), 

respectivamente. As amostras foram analisadas de acordo com as instruções dos 

fabricantes. 

O Human OxLDL ELISA Kit usa o método ELISA sanduíche. A placa 

fornecida pelo fabricante é sensibilizada com anticorpo de captura específico para 

LDLox e em seguida os padrões e as amostras de soro são adicionados aos poços 

da placa e incubados por 90 minutos a 37ºC. Por conseguinte, ocorre a formação 

de um complexo entre o anticorpo de captura e a LDLox presente nas amostras. 

Posteriormente, o anticorpo de detecção biotinilado específico para LDLox e a 

avidina conjugada a enzima horseradish peroxidase (HRP) são adicionados à 

placa. Estes reagentes irão se ligar ao complexo anticorpo-antígeno pré-formado e 

é realizada uma incubação de 30 minutos a 37ºC. Entre cada etapa descrita são 

realizadas lavagens para remover os componentes que não se ligaram. Em 

seguida, a solução substrato é adicionada e incubada por 15 minutos a 37ºC. Uma 

coloração azul será formada proporcionalmente à concentração de LDLox presente 

no padrão e amostras. A ação da enzima HRP sobre o substrato é interrompida 

pela adição da solução de ácido sulfúrico e ocorre a formação de uma coloração 

amarela.  

O OLAB IgG ELISA Kit usa o método Elisa indireto. A placa fornecida é 

sensibilizada com antígenos de LDLox.  Os padrões, controles positivos alto e 

baixo, e as amostras de soro foram adicionados aos poços e incubados por 90 

minutos a 37ºC. Posteriormente, é adicionado o anticorpo secundário anti-IgG 

humana conjugado à enzima HRP e uma incubação de 30 minutos a temperatura 

ambiente é realizada. Dessa forma, ocorre a formação de um complexo antígeno-
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anticorpo-anticorpo. Entre cada etapa são realizadas lavagens. Em seguida, o 

substrato é adicionado e ocorre a formação de uma coloração azul. Após incubação 

de 15 minutos a temperatura ambiente, a solução de ácido sulfúrico é adicionada e 

a coloração azul modifica para amarela. 

Imediatamente após a realização dos ensaios as absorbâncias da reação 

foram lidas no leitor automático de placas no comprimento de onda 450nm 

(Human®, Germany). A concentração de LDLox e Ac Anti-LDLox nas amostras 

foram calculadas a partir de curvas-padrões utilizando os valores das absorbâncias 

dos padrões fornecidos pelos fabricantes. As concentrações foram expressar em 

pg/mL e mU/mL, respectivamente. 

 

3.8.2 Dosagens bioquímicas séricas e urinárias 

 

Foram dosados colesterol total, LDL, HDL (lipoproteína de alta densidade), 

triglicerídeos, glicemia de jejum, ureia, creatinina, ionograma, cálcio, fósforo, ácido 

úrico, fosfatase alcalina, reserva alcalina, proteína C reativa (PCR), hormônio 

paratireoideano (PTHi), vitamina D (25OHD), sumário de urina, urocultura e urina 

de 24h (cálcio, fósforo, ácido úrico, oxalato, citrato, cistina, sódio, potássio, 

magnésio e creatinina), através de métodos tradicionais e padronizados, utilizados 

pelo laboratório privado de análises clínicas (Quadros 3 e 4). Os níveis de LDL 

foram calculados usando a fórmula de Friedewald. Para coleta da urina de 24 horas 

os pacientes foram orientados a seguir sua rotina alimentar, desprezar a primeira 

urina ao acordar no primeiro dia e a partir daí juntar todo volume das micções 

subsequentes, até a primeira micção do segundo dia de coleta. Os pacientes foram 

orientados a armazenar toda a urina em depósitos fornecidos pelo laboratório e 

armazenados em geladeira. 

 

Quadro 4 – Descrição dos valores de referência e métodos empregados para 
análises séricas e urinárias 

Bioquímica Sérica Valor de Referência Método 

Ureia 15-50 mg/dl Automação - Urease 

Creatinina 
0,5-1,3 mg/dl(mulher) 

0,5-1,5 mg/dl (homem) 

Automação-Jaffé sem 

desproteinização 



35 

 

 

Cálcio 8,6-10 mg/dl 
Automação-cresoftaleína 

complexona 

Fósforo 2,5-4,8 md/dl Fosfomolibdato uv 

Fosfatase alcalina 25-100 U/L 
Automação-cinético 

optimizado pela IFCC 

Reserva alcalina 
Adulto: 22-29 mmol/l 

>60 anos: 23-31mmol/l 
Carboxilase PEP 

Proteína C reativa Até 5mg/l Imunoturbidimetria 

25-Hidroxivitamina D 

Deficiência: até 20 ng/l 

Insuficiência: 21-29 

ng/l 

Suficiência: 30-100 

ng/l 

Imunoensaio 

quimioluminescente de 

micropartículas 

Hemossedimentação 

 

Até 8mm/1h (homem) 

Até 10mm/h (mulher) 
Westergren 

Glicemia  70-99 mg/dl Automação hexoquinase 

Sódio 138-145 mEq/L 
Automação-eletro íon 

seletivo indireto 

Potássio 3,5-5,1 mmol/L Automação-Íon seletivo 

Paratormônio 

Molécula intacta 
12-65 pg/ml Quimioluminescência 

Cloro 98-107 mmol/L Automação-Íon seletivo 

Ácido Úrico 
2,5-7mg/dl(homem) 

1,5-6mg/dl(mulher) 
Automação-uricase POD 

Colesterol total 

Desejável <200mg/dl 

Limítrofe 200-239mg/dl 

Elevado >239mg/dl 

Automação-enzimático 

CHOD-DOD 

 HDL colesterol 
≥ 40mg/dl(homem) 

≥ 50mg/dl(mulher) 

Automação-enzimático 

colorimétrico homogêneo 

LDL colesterol 

< 100mg/dl ótimo 

100-129mg/dl 

desejável 

130-159mg/dl BH 

Fórmula de Friedwald 
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160-189 mg/dl elevado 

>189mg/dl muito 

elevado 

Triglicerídeos 

<150mg/dl normal 

150-199mg/dl limítrofe 

200-499mg/dl elevado 

>499mg/dl muito 

elevado 

Automação-enzimático GPO 

POC 

Bioquímica urinária Valor de referência Método 

pH 

Densidade 

5-8 

1005-1035 

Análise de tiras reativas e  

microscopia óptica 

Urocultura Negativa 
Técnicas manuais ou 

automatizadas 

Urina 24hs (volume) 1-2 litros Manual 

Creatinina  

600-

800mg/24h(mulher) 

800-

2000mg/24h(homem) 

Automação-Jaffé sem 

 desproteinização 

Cálcio  100-250mg/dl Cresolftaleína complexona 

Fósforo  400-1300mg/24h Fosfomolibdato uv 

Ácido úrico  250-750mg/dl Uricase POD 

Oxalato  
4-31mg/24h(mulher) 

7-44mg/24h(homem) 
Colorimétrico 

Citrato 300-900mg/24h Colorimétrico 

Sódio  27-287mmol/24h Eletro íon seletivo indireto 

Potássio  26-123mmol/24h Eletro íon seletivo indireto 

Magnésio  73-122mg/24h Colorimétrico 

Cistina 7-67mg/24h 
Cromatografia líquida de alta 

resolução (Lonc®HPLC) 
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3.8.3 Exames de imagem 

 

Os exames de ultrassonografia, tomografia computadorizada e raio x de 

abdômen foram realizados pelos pacientes e apresentados ao médico na ocasião da 

consulta. Para os controles foi solicitado ultrassonografia renal, realizada no Serviço 

de Radiologia do IMIP conforme padronização do serviço, com a recomendação da 

busca por cálculos. 

 

3.9 Coleta de dados clínicos 

 

3.9.1 Instrumento para coleta de dados 

 

Os dados foram coletados através de ficha contendo dados de identificação 

dos pacientes e controles: nome, registro de identidade, procedência, registro de 

prontuário, raça, sexo, idade, data de nascimento e contato telefônico. Além de 

dados demográficos, nessa ficha foram registrados medição de peso, altura e 

pressão arterial. Foram realizados registros da presença ou ausência de cálculos, 

número de cálculos e método pelos quais foram diagnosticados. Foi registrada a 

presença ou não de HAS, DM, tabagismo, DL, fraturas espontâneas e obesidade. 

Os resultados dos exames laboratoriais também eram documentados nessa ficha 

de coleta (Apêndice 3). 

 

3.9.2 Banco de dados e análises estatísticas 

 

Após construção do banco de dados clínicos em programa Excel, os dados 

foram revisados por dois pesquisadores para sua confirmação. Na análise 

descritiva dos dados clínicos, os resultados são apresentados em forma de tabela 

de distribuição de frequência absoluta e relativa. As variáveis categóricas estão 

expressas como números e percentuais e as variáveis numéricas pelas medidas 

de tendência central e de dispersão, ou seja, média ± desvio padrão (DP), em casos 

de distribuição normal, ou mediana com intervalo e intervalo de interquartil (IQR), 

em caso de distribuição não normal. Para verificar a existência de associação entre 

variáveis categóricas utilizou-se o Teste Qui-Quadrado e ou Teste Exato de Fisher 
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quando pertinente. Para as variáveis numéricas foi inicialmente aplicado o teste de 

normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Variáveis numéricas que apresentaram 

distribuição normal foram comparadas através dos testes paramétricos t e ANOVA, 

para análises entre dois grupos e três ou mais grupos, respectivamente. Testes não 

paramétricos foram usados para comparar variáveis numéricas com distribuição 

não normal entre grupos: teste U de Mann-Whitney para dois grupos e teste de 

Kruskal-Wallis para três grupos. Coeficiente de Correlação de Pearson (Distribuição 

Normal) ou de Spearman´s (Não Normal) foi usado para realizar correlação e 

interpretado da seguinte forma: 0,00 a 0,30 desprezível, 0,30 a 0,50 baixo, 0,50 a 

0,70 moderado, 0,70 a 0,90 alto e 0,90 a 1.00 muito alto. Significância estatística 

foi definida como p < 0.05. Os dados foram analisados usando o os Softwares 

STATA/SE 12.0, Excel 2010 e GraphPad Prism v 7.0 (GraphPad Prism software, 

San Diego, CA). Foi considerado significativo p< 0,05. Os resultados não 

significativos foram indicados com a sigla NS. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Análises da frequência das características clínicas e biológicas dos 

pacientes com nefrolitiase. 

 

Do total dos pacientes com nefrolitíase, 40 (42,6%) apresentaram três ou 

mais cálculos e 54 (57,4%) de 1 a 2 cálculos. Foi observado maior número de 

mulheres nos 2 grupos avaliados. Não houve diferença significativa entre os grupos 

HAS e DM. A média de idade foi semelhante entre os grupos (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Análises das frequências relativas e absolutas das variáveis 
clínicas e biológicas dos pacientes com nefrolitiase 

Variáveis Grupo 1 

(≥ 3cálculos) 

Grupo 2 

(1-2 cálculos) 

Valor de p 

 N= 40 (%) N = 54 (%)  

Idade 

Média (DP) 

 

46,53 ±10,81 

 

46,31 ±10,46 

 

       0,925* 

   

Gênero    

Masculino 16 (40,0) 15 (27,8) 0,213 * 

Feminino 24 (60,0) 39 (72,2)  

    

HAS    

Sim 12 (30,0) 17 (31,5) 0,878 * 

Não 28 (70,0) 37 (68,5)  

    

DM    

Sim 1 (2,5) 3 (5,6) 0,634 ** 

Não 39 (97,5) 51 (94,4)  

    
 

 (*) Teste Qui-Quadrado (**) Teste Exato de Fisher. DP: Desvio Padrão 
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4.2 Associação dos níveis séricos de LDLox, anticorpos anti-LDLox e 

índice LDLox / Ac Anti-LDLox 

 

Na análise sérica de LDLox, verificou-se que os valores de mediana dos 

grupos de pacientes litiasicos foram estatisticamente mais elevados quando 

comparados ao grupo controle (≥ 3cálculos, p=0,02; 1-2 cálculos, p=0,03) [Figura 

14a]. Na análise dos valores de mediana das concentrações séricas de anticorpos 

anti-LDLox observou-se que pacientes do grupo 1 evidenciaram nívies inferiores 

aos encontrados no controle (p=0,03) [Figura 14b]. Não se observou diferença 

significativa na análise do índice LDLox / Ac Anti-LDLox entre os três grupos 

(Figura 14c). 

 

Figura 14 – Análise dos níveis séricos de LDLox (pg/ml), Ac Anti- LDLox (mU/ml) e índice 
LDLox / Ac Anti-LDLox nos pacientes litiásicos com  3 cálculos (n=40) e 1-2 cálculos renais 
(n= 54), e dos controles (n=21). Os gráficos estão representados em mediana e intervalo 
interquartil (25th-75th). Foi realizado o teste de Kruskal-Wallis para análise entre os grupos. 
P<0,05 foi considerado significativo. ns: não significante 
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4.3  Análise dos índices LDLox / LDL, LDLox / HDL e LDLox / CT 

 

Na análise de comparaçao do índice LDLox / HDL, verificou-se que os 

valores de mediana dos grupos de litiasicos foram significativamente mais elevados  

quando comparado ao controle (≥ 3 cálculos, p=0,005; 1-2 cálculos, p=0,004) 

[Figura 15b]. Na análise dos índices LDLox / LDL e LDLox/ CT entre os três grupos 

não foi evidenciada diferença estatisticamente significativa (Figura 15a e 15c). 

 

Figura 15 – Análise dos índices de LDLox / LDL, LDLox / HDL e índice LDLox / CT nos 
pacientes litiásicos com  3 cálculos(n=40) e 1-2 cálculos renais(n=54), e dos controles(n=21). 
Os gráficos estão representados em mediana e intervalo interquartil (25th-75th). Foi realizado 
o teste de Kruskal-Wallis para análise entre os grupos. P<0,05 foi considerado significativo. 
ns: não significante. 
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4.4 Análises do perfil lipídico 

 

Na análise do perfil lipídico foram avaliados níveis séricos de colesterol total 

(CT), LDL, HDL, triglicerídeos e colesterol não HDL dos pacientes e controles. Os 

pacientes com três ou mais cálculos (grupo 1) apresentaram níveis reduzidos de 

colesterol HDL quando comparado aos controles (p= 0,04) (Figura 16c). Não houve 

diferença significativa nos níveis de CT, LDL, HDL triglicerídeos e colesterol não 

HDL entre os pacientes e controles como mostra a Figura 16. 

 
Figura 16 – Análise dos níveis de colesterol total (mg/dl), LDL (mg/dl), HDL (mg/dl), 
triglicerídeos (mg/dl) e colesterol não HDL (mg/dl) nos pacientes litiásicos com  3 cálculos 
(n=40) e 1-2 cálculos renais (n-54), e dos controles (n=21). Os gráficos estão representados 
em mediana e intervalo interquartil (25th-75th). Foi realizado o teste de Kruskal-Wallis para 
análise entre os grupos. P<0,05 foi considerado significativo. ns: não significante 
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4.5 Análise dos índices lipídicos CT/HDL e LDL/HDL 

 

Na análise dos índices CT/HDL e LDL/HDL entre os dois grupos de litiásicos 

e os controles, observou-se que a mediana do índice CT/HDL foi significativamente 

mais elevada nos litiásicos (≥ 3cálculos, p= 0,002; 1-2 cálculos, p = 0,03) [Figura 

17a] quando  comparado aos controles. 

Na análise do índice LDL/HDL observou-se níveis  mais elevados nos 

pacientes do grupo 1 (p = 0,03) quando comparado ao controle (Figura 17b). Não 

houve diferença significativa entre o grupo 2 e controles para esse indice. 

 

 

Figura 17 – Análise dos índices CT / HDL e LDL / HDL nos pacientes litiásicos com  3 cálculos 
(n=40) e 1-2 cálculos renais (n=54), e dos controles (n=21). Os gráficos estão representados 
em mediana e intervalo interquartil (25th-75th). Foi realizado o teste de Kruskal-Wallis para 
análise entre os grupos. P<0,05 foi considerado significativo. ns: não significante 
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4.6 Análise da concentração sérica de ácido úrico, vitamina D, 

creatinina e proteína C reativa (PCR) 

 

Na análise dos níveis séricos de PCR foi evidenciada diferença significativa 

entre os valores de mediana, apenas entre os pacientes com ≥ 3cálculos e controles 

(p= 0,02) [Figura 18d]. Não houve diferença significativa entre os níveis séricos de 

ácido úrico, vitamina D e creatinina entre os pacientes e controles (Figura 18). 

Figura 18 – Análise de variáveis bioquímicas entre os dois grupos de litiásicos e os controles: 
ácido úrico (mg/dl), vitamina D (mg/dl), creatinina (mg/dl) e PCR (mg/L) nos pacientes 
litíasicos com  3 cálculos (n=40) e 1-2 cálculos renais (n=54), e dos controles (n=21). Os 
gráficos estão representados em mediana e intervalo interquartil (25th-75th). Foi realizado o 
teste de Kruskal-Wallis para análise entre os grupos. P<0,05 foi considerado significativo. ns: 
não significante. 
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4. 7 Análise de correlação de LDLox vs Ac Anti- LDLox; LDLox vs LDLox/ 

LDL; LDLox vs LDLox/HDL; e LDLox vs LDLox / CT 

 

Houve uma correlação moderada entre os níveis séricos de LDLox vs LDLox 

/ LDL (r=0,63; p<0,0001) e de LDLox vs LDLox /HDL (r=0,67; p<0,0001). Foi 

evidenciada elevada correlação entre os níveis séricos de LDLox vs LDLox/CT 

(r=0,85; p <0,0001) dos pacientes litiasicos (Figura 19b, c e d). 

Figura 19 – Análise da correlação entre os níveis de LDLox vs Ac Anti-LDL ox, LDLox vs 
LDLox / LDL, LDLox vs LDLox / HDL e LDLox vs LDLox / CT nos pacientes litiásicos. Teste 
de correlação de Pearson. P<0,05 foi considerado significativo. 
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4.8 Análise da correlação entre os níveis de LDLox vs LDL; LDLox vs 

HDL; LDLox vs CT/HDL; LDLox vs LDL/HDL e LDLox vs PCR 

 

Não houve correlação significativa entre LDLox vs LDL; LDLox vs HDL; 

LDLox vs CT / HDL; LDLox vs LDL / HDL e LDLox vs PCR dos pacientes litiásicos 

(Figura 20). 

Figura 20 – Correlação entre os níveis de LDLox (pg/ml) vs LDL (mg/dl), LDLox (pg/ml) vs HDL 
(mg/dl), LDLox (pg/ml) vs LDL / HDL, LDLox (pg/ml) vs CT /HDL e LDLox (pg/ml) vs PCR  
(mg/L) dos pacientes litiásicos. Foi realizado o teste de Pearson. P<0,05 foi considerado 
significativo. 
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4.9 Análise da correlação entre os índices  CT / HDL vs LDL / HDL; CT / 

HDL vs PCR, e LDL / HDL vs PCR dos pacientes litiásicos 

 

Na análise de correlação entre os índices CT / HDL vs LDL / HDL evidenciou-

se uma elevada correlação  (r=0,9; p<0,0001) nos pacientes litiásicos (Figura 21a). 

Não evidenciou-se correlação entre CT / HDL vs PCR e LDL / HDL vs PCR nos 

pacientes litiásicos ( Figuras 21b e 21c). 

Figura 21 – Análise da correlação entre os índices CT / HDL vs LDL / HDL, PCR (mg/L) vs 
CT /HDL e PCR (mg/L) vs LDL /HDL entre os pacientes litiásicos. Foi realizado o teste de 
correlação de Spearman. P<0,05 foi considerado significativo. 
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4.10  Análise entre os níveis de LDLox em pacientes litiásicos com 

variáveis urinárias normais ou alteradas 

 

Na análise dos níveis séricos de LDLox em litiásicos com e sem alterações 

nas dosagens de cálcio, ácido úrico, citrato, potássio e magnésio na urina de 

24 horas observou-se que não houve diferença significativa. (Figura 22). 

Figura 22 – Análise dos níveis séricos de LDLox (pg /ml) dos pacientes litiásicos com e sem 
anormalidades nos parâmetros urinários de 24  horas. Os gráficos estão representados em 
mediana e intervalo interquartil (25th-75th). Para análise estatistica entre os grupos foi 
utilizado o teste de Mann-Whitney. p <0,05 foi considerado significativo.  
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4.11 Análise das concentrações urinárias de 24 horas de cálcio, fósforo, 

ácido úrico, oxalato, citrato, sódio, potássio e magnésio nos grupos de 

litiásicos 

           Na análise dos parâmetros urinários de 24 horas foi evidenciado níveis mais 

elevados de ácido úrico nos pacientes litiásicos do grupo 1 (p=0,03) quando 

comparados aos litiásicos do grupo 2 (Figura 23c). Nos outros parâmetros 

avaliados não houve diferença (Figura 23). 
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Figura 23 – Análise das variáveis urinárias em urina de 24h: cálcio (mg/dl), fósforo (mg/24h), 
ácido úrico (mg/24h), oxalato (mg/24h), citrato (mg/24h), sódio (mmol/24h), potássio 
(mmol/24h) e magnésio (mg/24h) dos pacientes litiásicos com  3 cálculos (n=40) e 1-2 
cálculos renais (n=54). Testes de Mann Withney foram realizados para análise de mediana e 
intervalo interquartil entre os grupos (25th-75th). P<0,05 foi considerado significativo. ns: não 
significativo. 
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5. DISCUSSÃO 

 

A nefrolitíase é uma doença que tem sua importância fundamentada em sua 

elevada prevalência, nos custos relacionados ao seu diagnóstico e tratamento, 

além de sua associação recente com aumento no risco cardiovascular. O aumento 

dos casos que tem-se observada nas duas últimas décadas parece estar associado 

ao aquecimento global, a ocidentalização da dieta e ao aumento na incidência de 

Síndrome Metabólica1,4,8. Porém nos últimos 10 anos tem sido observado 

mudanças no perfil de acometimento de gênero, quando estudos têm mostrado um 

aumento na prevalência do gênero feminino. Isso tem ocorrido em paralelo às 

modificações comportamentais e sociais observadas no mundo atual, onde as 

mulheres exercem funções semelhantes aos homens4,5. Neste estudo, observou-

se uma casuística composta predominantemente por mulheres, o que pode estar 

associado a mudança no perfil da nefrolitíase, porém pode sugerir um viés de 

seleção ligado a características sócio, culturais e regionais, sendo a população 

feminina a que mais procura a assistência à saúde no nosso meio.  

Nos últimos 20 anos, a nefrolitíase vem se destacando por sua associação 

com doenças de elevada morbimortalidade, como síndrome metabólica, 

hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, doença cardiovascular e 

dislipidemia1,2,4,6,7,9,11,12,13,14. No nosso estudo, não houve diferença significativa 

entre os grupos de pacientes litiásicos com menor ou maior números de cálculos, 

quanto a presença de DM, HAS e dislipidemia. O fato comum entre essas doenças 

é a presença marcante do estresse oxidativo e sua associação com aterosclerose.  

A aterosclerose é a principal causa de morte nos países desenvolvidos, 

sendo considerada uma doença inflamatória crônica, que tem como evento final o 

IAM e o AVC. Após lesão endotelial, ocorre passagem de moléculas de LDL para o 

espaço subendotelial, onde sofrem oxidação e formam o LDL oxidado, base para a 

formação das estrias de gordura, a fase inicial da aterogênese. Vários estudos já 

identificaram níveis aumentados de LDLox em pacientes com alto 

RCV74,75,76,77,79,80,81,82. Níveis elevados de LDLox foram encontrados em graus 

variados de DCV, desde pacientes com maior espessamento intimal da camada 

média das carótidas até pacientes que evoluíram com IAM 82,85. Alguns achados de 

biópsia de miocárdio em pacientes com angina instável, sugerem que seus níveis 

mais elevados estão implicados na inflamação microvascular86. 
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  Neste contexto, o nosso estudo mostra que existem alterações nos níveis 

de LDLox em ambos os grupos de litiásicos quando comparados aos controles, e 

isso ocorreu independentemente da intensidade da doença litiásica. Estes achados 

sugerem que LDLox pode ser um biomarcador de estresse oxidativo e que pode 

estar relacionado ao maior risco de doenças cardiovasculares observado nos 

pacientes com nefrolitíase, como descrito na literatura.  A LDLox está associada 

com processos inflamatórios e pró-aterogênicos, por estimular os fagócitos a 

produzir citocinas inflamatórias, apoptose celular e aumento da expressão de 

moléculas de adesão, além de proliferação de células musculares lisas68,69,70,71,79. 

Por outro lado, os nossos pacientes com doença litiásica mais intensa (≥ 3 

cálculos) apresentaram níveis de Ac anti-LDLox inferiores aqueles observados nos 

controles.  Em 2009, Santos et al, evidenciaram que os níveis de Ac anti-LDLox 

estavam reduzidos nas síndromes coronarianas agudas83. A presença de níveis 

diminuídos desses anticorpos nos pacientes pode sugerir redução dos mecanismos 

efetivos de proteção frente a estímulos nocivos e mais elevados em pacientes 

estáveis do ponto de vista coronariano. Na análise de Zhang em 2015, não há um 

consenso no papel desses anticorpos, pois podem relacionar-se a aterosclerose, 

como podem apresentar função protetora, a depender do status inflamatório do 

paciente80. 

Todavia, níveis elevados de LDLox usados sob forma de índices, como 

LDLox / Ac Anti LDLox, LDLox / LDL e LDLox / HDL, já foram descritos como 

marcadores de RCV84,94,95. No nosso estudo, verificou-se que além dos níveis de 

LDLox, o índice LDLox / HDL foi significativamente mais elevados nos grupos de 

pacientes litiásicos quando comparados aos controles. O índice LDLox / HDL já foi 

descrito como um dos melhores índices para determinar a presença de doença 

microvascular em pacientes diabéticos 84,101. Dentre os índices descritos, este 

melhor representa a possibilidade de RCV elevado, pois associa uma molécula com 

potencial agressivo a outra com propriedades protetoras103 

A molécula de HDL tem capacidade reconhecida de promover o transporte 

reverso do colesterol das células espumosas (macrófagos), localizadas na camada 

íntima das artérias, sendo conhecida por sua proteção frente a formação de placas. 

A atividade da acetil-hidrolase do fator ativador de plaquetas (PAF-AH) também 

está presente na HDL e inibe a produção de superóxidos pelos macrófagos103.Os 

macrófagos expressam receptores scavengers (CD 68) que se ligam aos lipídeos 
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de baixa densidade, como LDLox, mas também ao HDL que competem pelo 

mesmo receptor. Logo, a molécula de HDL tem papel antioxidante e anti-

inflamatório, pois inibe a expressam de moléculas de adesão na superfície do 

endotélio ativado, bem como a produção de uma quimiocina que recruta monócitos 

para os tecidos, como MCP-178,84,103. 

Com base em estudos anteriores, realizamos as análises dos índices 

lipídicos associados ao risco cardiovascular. Verificou-se que os pacientes litiásicos 

apresentaram índices mais elevados de CT / HDL e LDL / HDL quando comparados 

aos controles, sugerindo um maior RCV. Em 2012, Pawlak et al, descreveram a 

associação significativa entre CT / HDL e LDL / HDL e espessamento intimal da 

camada média carotídea, conhecido fator de RCV94. 

Por sua vez, Wang et al, em estudo prospectivo com 3.179 participantes, já 

haviam evidenciado que os chineses que apresentavam níveis reduzidos de LDL 

(<130mg/dl) e elevados índices de CT / HDL tinham um risco 2,5 vezes maior para 

doença coronariana, quando comparados a pacientes com menores índices de CT 

/ HDL104. Em 2013, Tanaka et al em estudo com 4.827 homens, observaram um 

risco de morte súbita / IAM de 1.22 e 1,25 para os índices mais elevados de CT / 

HDL e LDL / HDL, respectivamente, quando os níveis de LDL foram inferiores a 120 

mg/dL105.  

Embora a peroxidação lipídica seja dependente de níveis mais elevados de 

LDL, neste estudo a ocorrência de nefrolitíase não foi associada a presença de 

níveis elevados de triglicerídeos, colesterol total ou LDL. Apesar de 

tradicionalmente a nefrolitíase ser associada a SM, uma vez que essa determina 

resistência à insulina e modificações metabólicas que levam a acidificação urinária, 

nós avaliamos isoladamente alguns critérios de SM, como HAS, obesidade, níveis 

de HDL e triglicerídeos, entre os grupos de pacientes com doença litiásica. A 

ausência de diferença no perfil de LDL entre os grupos de litiásicos e os controles 

sugere que o aumento do estresse oxidativo deve estar associado a outros 

mecanismos que são independentes do perfil lipídico. 

Por sua vez, na análise de uma proteína plasmática de fase aguda, como a 

PCR, foi observado níveis mais elevados nos pacientes com número de cálculos 

igual ou acima de 3 quando comparado aos controles. A presença de níveis de 

PCR mais elevados nos pacientes com doença mais grave, evidencia a existência 

de processo inflamatório crônico. Em 2015 Hasna et al descreveram níveis mais 
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elevados de PCR e interleucina 6 em pacientes calculosos renais e diabéticos, 

quando comparados a diabéticos sem cálculo renal100. Em 2016, Yencilek et al 

estudando 120 pacientes, dos quais 60 eram litiásicos e 60 controles, identificaram 

níveis de PCR significativamente mais elevados nos primeiros (p< 0,0001) 

comparando-os aos controles106. Esses autores mostram que o processo 

inflamatório não está restrito ao rim e sugere que a população com doença litiásica 

mais grave apresentam um processo inflamatório crônico e sistemico106. 

Ademais, a inflamação sistêmica mais presente na doença litiásica não 

esteve associada a ocorrência mais frequente de hiperuricemia, disfunção renal ou 

hipovitaminose D, fatores de risco tradicionais para litíase renal, que se mostraram 

em níveis semelhantes nos grupos de litiásicos e nos controles. Tais achados são 

compatíveis com vários trabalhos na literatura, que associam a litíase renal a 

doenças de alto RCV. Esses estudos, em sua grande maioria epidemiológicos, 

relatam essa associação desde 1975. Porém, até os dias atuais, a ligação entre 

nefrolitíase e RCV era explicada pela presença de fatores de risco compartilhados, 

e não pela existência de mecanismos fisiopatológicos comuns. 

A correlação dos níveis de LDLox e o ínidice LDLox / HDL observada neste 

estudo, fortalece a hipotese que essas moleculas podem ser um bom biomarcador 

de RCV nos litiásicos, assim como ratifica a análise sérica de LDLox como rotina 

clínica nessa população. A boa correlação entre os indices LDLox / LDL  e  LDLox 

/ CT, com os níveis de LDLox mostra  que eles podem ser úteis para identificar risco 

cardiovascular. 

Já a ausência de correlação entre LDLox vs LDL, LDLox vs HDL e LDLox vs 

índices lipídicos, mostra que o processo inflamatório sistêmico gerado pelos 

cálculos renais pode ser independente dos níveis lipêmicos, embora a síndrome 

metabólica seja um fator usualmente relacionado a formação dos cálculos. Os 

índices CT / HDL e LDL / HDL demonstraram alta correlação entre si, sugerindo 

que eles podem ser utilizados como marcadores de RCV nos litiásicos, assim como 

já ocorre na população em geral. 

Na análise do ácido úrico na urina de 24h, verificou-se níveis mais elevados 

de ácido úrico no grupo com maior número de cálculos. Esse grupo de pacientes 

foi o mesmo em que observamos níveis diminuídos de anticorpos Anti-LDLox. Com 

isso, hipotetiza-se que os níveis mais elevados de uricosúria possam estar 

associados a menor proteção por anticorpos e maior RCV. 
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Por conseguinte, a presença de níveis de LDLox mais elevados nos 

pacientes com doença litiásica nos traz novas possibilidades para abordar a 

nefrolitíase, pois sugere uma nova perspectiva para compreensão da formação do 

cálculo e identifica um marcador comum, frequentemente associado a risco 

cardiovascular. Com este estudo foram identificados possíveis potenciais alvos 

terapêuticos, o que reforça a necessidade de tentar comprovar o benefício do uso 

de estatinas e inibidores de enzima conversora da angiotensina (IECA) nos 

pacientes litiásicos.  

Ambas as classes de drogas podem interferir com etapas da fisiopatologia 

do cálculo, como mencionadas anteriormente. As estatinas interferem com a níveis 

de LDL, que por sua vez se correlaciona com níveis de LDLox, além de interferirem 

com a molécula de HDL. Por outro lado, a ativação do SRAA é importante para 

estimular a NADPH oxidase, enzima envolvida com a formação de ROS, cujo 

bloqueio pode interferir em parte do processo inflamatório renal. A partir daí, 

teremos a possibilidade de ampliação do conhecimento sobre novas terapias em 

potencial, considerando os receptores scavengers e a enzima NADPH oxidase, 

como principais alvos a serem estudados na nefrolitíase. 

Enquanto isso, estudos direcionados ao bloqueio do OS nos litiásicos vêm 

surgindo. Ainda em 2016, Sarica K et al avaliaram o efeito do verapamil em 44 ratos 

que tiveram hiperoxalúria induzida por etileno glicol. Eles identificaram, por meio da 

avaliação de enzimas envolvidas na regulação do OS, que o tratamento com esse 

bloqueador de canais de cálcio pode preservar a capacidade antioxidante dos rins 

e reduzir a deposição de cristais. Os autores sugerem que essa droga poderá ser 

usada futuramente nos pacientes litiásicos102. 

Considerando que a doença coronariana é a principal causa de morte nos 

EUA, que está associada a elevados custos devido as suas consequências e que 

a identificação precoce de grupos de risco é fundamental para sua prevenção, 

estudos como o de Kim et al (2017) são importantes. Esses autores avaliaram 

62.091 coreanos jovens (41,5 ± 7,6 anos em média) e por meio de exames de 

ultrassonografia, dividiram os pacientes em dois grupos: grupo de calculosos renais 

e grupo sem cálculos. Aqueles que desejaram foram submetidos a tomografia com 

avaliação de escore de cálcio. Ele identificou níveis mais elevados de PCR entre 

os litiásicos. Além disso, identificou que a presença de nefrolitíase esteve associada 

a maior prevalência de escores de cálcio detectados (p<0,001) e que houve uma 
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associação de maiores escores de cálcio em litiásicos (p= 0,002), aparentemente 

saudáveis do ponto de vista cardiovascular. Eles concluíram que havia uma 

associação independente entre nefrolitíase e aterosclerose coronariana 

subclínica107.  

Entretanto, a escolha por utilizar exame de ultrassonografia para evitar a 

radiação de outros métodos, como a tomografia computadorizada, para avaliar 

indivíduos com ou sem suspeita de nefrolitiase, foi bem justificativa por Kim et al. 

Esse foi o mesmo motivo que nos levou a utilizar a ultrassonografia nesta pesquisa. 

Além do mais, já existem relatos anteriores de que a sensibilidade e especificidade 

na detecção de cálculos por meio da ultrassonografia é de 70% e de 94,4%, 

respectivamente107. Apesar de outros estudos demostrarem níveis baixos de 

sensibilidade e especificidade para este método, eles ressaltaram a importância 

dos menores custos e menores índices de exposição à radiação108,109.  

No entanto, a utilização de ultrassonografia como único método para 

determinar a presença ou não de cálculos, principalmente entre os pacientes do 

grupo de comparação, bem como na quantificação dos cálculos para separar os 

casos entre os grupos 1 e 2, é uma limitação deste estudo. 

Outra limitação deste estudo foi a ausência de cálculo amostral, pois tratou-

se de estudo exploratório com número limitado de pacientes, e o grupo denominado 

de controle foi utilizado para efeito de comparação.  

Considerando o exposto, é possível que o LDLox na doença litiásica seja 

capaz de levar ao desenvolvimento de doenças de elevada morbimortalidade, como 

o IAM e o acidente vascular cerebral, sendo uma das explicações para o RCV mais 

elevado nessa população. Em teoria, o OS gerado localmente deveria ser resolvido 

in situ, sem gerar consequências sistêmicas, pois há mecanismos reguladores, que 

uma vez intactos impedem o desenvolvimento de um processo inflamatório 

sistêmico, exceto, se algum tipo de inibição for perdida, como a capacidade de 

produzir anticorpos anti-LDLox. 

Em suma, a explicação para associação entre a nefrolitíase e o RCV 

encontrada neste e em outros estudos é de que há uma desregulação metabólica 

que pode desencadear ambas as doenças, que vai além de um compartilhamento 

de mecanismos fisiopatogênicos, possivelmente associado a injúria vascular, onde 

processos de calcificação patológica mediados pelo estresse oxidativo acontecem 

simultaneamente nos rins e nos vasos, pois são semelhantes em vários aspectos.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Com o presente estudo, conclui-se que: 

 A presença de produtos do estresse oxidativo considerados 

marcadores de aterosclerose, como a LDLox, estão presentes de 

forma mais evidente nos pacientes com nefrolitíase, sendo a LDLox e 

o processo associado à sua formação, o elo entre aterosclerose, risco 

cardiovascular e nefrolitíase; 

 Os índices que são considerados biomarcadores de RCV, alguns 

deles presentes em estágios iniciais da doença aterosclerótica, estão 

associados a doença litiásica, como LDLox / HDL, CT / HDL e LDL / 

HDL; 

 Alguns marcadores de RCV foram dependentes da intensidade da 

doença litiásica, como a PCR e o índice LDL / HDL; 

 Níveis mais elevados de HDL e Ac Anti-LDLox podem conferir 

proteção aos indivíduos sem cálculo no desenvolvimento de DCV e 

litiásica. 

 Anormalidades bioquímicas encontradas na urina de 24h não estão 

associadas ao aumento dos níveis de LDLox nos pacientes litiásicos 
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Apêndice 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PESQUISA:NEFROLITÍASE E RISCO CARDIOVASCULAR: AVALIAÇÃO DA 

ATEROSCLEROSENOS PACIENTES LITIÁSICOS. 

Eu, ______________________________________________________________, 

portador do documento de identidade Nº. __________________________, abaixo 

assinado, fui convidado e dou o meu consentimento livre e esclarecido para 

participar como voluntário da pesquisa supracitada, sob a responsabilidade do 

pesquisador Augustus César Pinto de Freitas dodoutorado em Medicina 

Translacional UNIFESP/ IMIP. 

 

Assinado este termo de Consentimento, estou ciente de que: 

 

1. Esta pesquisa tem como objetivo principal avaliar a associação de cálculo 

(pedra) renal com doenças cardíacas e vasculares, através da pesquisa de 

marcadores de aterosclerose.Após a identificação cálculo (s) no rim através de 

ultrassom ou tomografia, indicados independentemente deste estudo, serei 

submetido a exames de sangue e urina, na busca por marcadores inflamatórios 

e de aterosclerose.   

2. Tais exames serão realizados no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando 

Figueira (IMIP). Os riscos referentes aos procedimentos são mínimos e estão 

relacionados à punção de veia periférica para coleta sanguínea. Caso seja 

preciso, meu sangue e/ou urina serão enviados à UNIFESP, em São Paulo, para 

análise.  

3. Os desconfortos serão os relacionados ao deslocamento para coleta de exames 

e os relacionados àprópria coleta. Poderei me beneficiar da pesquisa caso a 

hipótese seja confirmada, pois estarei sendo investigado sobre a presença de 

uma enfermidade que até então eudesconhecia. 

4. Não terei qualquer tipo de ônus com este procedimento, como também não serei 

remunerado pela participação nesta pesquisa. 

5. Terei acesso irrestrito aos pesquisadores através de contato telefônico (Dr. 

Augustus Freitas 81 99292 8282) ou acesso ao hospital onde sou 
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acompanhado, Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), a 

qualquer tempo para maiores esclarecimentos a respeito da pesquisa, riscos e 

benefícios relacionados à mesma e sobre os exames realizados. 

6. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre esta pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do IMIP (CEP-

IMIP) que objetiva defender os interesses dos participantes, respeitando seus 

direitos e contribuir para o desenvolvimento da pesquisa desde que atenda às 

condutas éticas.  

7. O CEP-IMIP está situado à Rua dos Coelhos, 300, Boa Vista, na Diretoria de 

Pesquisa do IMIP, Prédio Administrativo Orlando Onofre, 1º Andar telefone: 

2122-4756 – Email: comitedeetica@imip.org.br O CEP/IMIP funciona de 2ª a 6ª 

feira, nos seguintes horários: 07:00 às 11:30hs (manhã) e 13:30 às 16:00hs 

(tarde). 

8. Terei liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e de deixar 

de participar do estudo, sem que isso traga prejuízo à continuidade da 

assistência. 

9. Terei meu nome e identidade mantidos em absoluto sigilo e privacidade. 

10.  O IMIP disponibilizará assistência médica integral por eventuais danos à saúde 

que possam ser ocasionados pela pesquisa, bem como indenização pelos 

pesquisadores por estes eventuais danos. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Voluntário 

 

___________________________________________ 

1ª testemunha                                    

 

___________________________________________ 

2ª testemunha   
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Apêndice 3 

PESQUISA: Nefrolitíase e risco cardiovascular: avaliação da aterosclerose nos 

pacientes litiásicos. 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS     N° do formulário ______ 

1. Identificação                                                                               Reg: 

Nome.......................................................................................  Nasc.: ___/___ /___ 

Fone: (    ) ...................... / (    ) .............................Sexo..............Raça...................... 

Endereço: 

Rua............................................................................................................................. 

Cidade........................................................... UF:.................e-mail........................... 

 2. Triagem               Data:                                                                                                    

Presença de cálculo renal:                      Sim    (    )     Não (    )    

Identificado por:                                       USG  (    )     TAC (    )         Rx (    ) 

Quantidade:                  1-2   (    )>3 (    ) 

 

3. Presença de dislipidemia                      Sim (    )      Não (    ) 

PA:                                       Peso:                                        Altura: 

LDLox :                                      Ac Anti LDLox                                 ECA: 

Observações importantes: 

Medicações: 

 

4. Doenças associadas (marcar S, sem sim e N, se não) 

HAS (      ) DM (      ) Obesidade (      ) Fraturas (      )  

Tabagismo (       )   Dislipidemia (      ) 
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5. Laboratório (___/___/___) 

Ur Cr Na/K Cl/Mg Ca P AC.U 

 

 
      

G HDL LDL Colest. Triglic. F.alc R.alc 

 

 
      

 Sumário Urocult. VSH PTHi 25 VitD  

 

 
      

 

5.1.  Urina de 24h  

Amostra 1  Amostra 1  Amostra 2  Amostra2  

Ca  Na  Ca  Na  

P  Cr  P  Cr  

AC. Urico  Cistina  Ac.Úrico  Cistina  

Oxalato  K  Oxalato  K  

Citrato  Mg  Citrato  Mg  

  

 

 




