
Revista Portuguesa de Nefrologia e Hipertensão 15

NEFROCALCINOSE MEDULAR HUMANA

Rev Port Nefrol Hipert 2004; 18 (1): 15-32

Nefrocalcinose medular humana

Adelaide Serra, Miguel Correia

Departamento de Histologia/Embriologia e Biologia Celular
Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa.

Recebido em 19/09/2003

Aceite em 28/11/2003

INTRODUÇÃO

O termo Nefrocalcinose foi pela primeira vez
utilizado por Albright em 1934 para descrever
os depósitos de cálcio intra-renais detectados
radiologicamente no hiperparatiroidismo
primário1. Ao contrário do que se verifica na
nefrolitíase, em que há deposição de cálculos
na árvore excretora (cálices e bacinete), na
nefrocalcinose a deposição de sais de cálcio
dá-se no parênquima renal. Actualmente, fala-
-se em Nefrocalcinose sempre que existe um
aumento generalizado do conteúdo renal de
cálcio. Apesar de habitualmente não serem
distintas entre si, pode considerar-se que o
aumento do conteúdo renal em cálcio ocorre

em 3 fases, representando diferentes graus de
lesão renal2, 3:

1. Nefrocalcinose química, em que se verifica
apenas aumento do conteúdo intracelular em
cálcio, sobretudo nas células tubulares3-9;

2. Nefrocalcinose microscópica, em que o
cálcio está já precipitado (habitualmente sob
a forma de oxalato ou fosfato de cálcio) mas
os depósitos são ainda muitos pequenos
para serem visualizados através dos
métodos de imagem (só identificáveis
microscopicamente, através de biópsia re-
nal); esta é a forma mais estudada em
animais de laboratório2;

3. Nefrocalcinose macroscópica, em que os
depósitos de cálcio atingiram já dimensões
que permitem a sua visualização a olho nu
(autópsia, cirurgia) ou através de métodos
de imagem radiológicos ou ecográficos. Esta
é a forma clinicamente detectável no
Homem.
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A nefrocalcinose microscópica, sendo uma
fase mais precoce e que só pode ser detectada
histologicamente, é mais frequentemente
observada em animais de laboratório; a
nefrocalcinose macroscópica, habitualmente
detectada por meios não invasivos, é a forma
mais diagnosticada e mais estudada no
Homem2, uma vez que raramente é feita a biópsia
renal nas fases mais precoces da doença.

A nefrocalcinose macroscópica pode
apresentar-se sob 3 formas:

1. Nefrocalcinose cortical, em que a deposição
dos sais de cálcio ocorre na região cortical
do rim. Os focos de calcificação são habi-
tualmente difusos, mas tendem a coalescer.
São calcificações quase sempre distróficas,
ou seja, a deposição de cálcio dá-se em
tecido desvitalizado (por infecção, neoplasia,
isquémia ou enfarte), e o fósforo e cálcio
séricos são habitualmente normais1, 10. As
causas mais frequentes de nefrocalcinose
cortical são a necrose cortical (geralmente
após quadro de choque prolongado) e a
glomerulonefrite crónica.

2. Nefrocalcinose medular, em que a deposição
de sais de cálcio acontece predomi-
nantemente na região medular e de transição
cortico-medular. As calcificações são geral-
mente metastáticas, uma vez que surgem
em tecido renal normal, e resultam de um
produto fosfo-cálcico aumentado ou de
alterações do pH do meio10. O hiper-
paratiroidismo primário, a acidose tubular
renal e o rim esponjoso medular são as
principais causas de nefrocalcinose medular.

3. A Nefrocalcinose mista atinge tanto o córtex
renal como a medula. É uma situação muito
rara, podendo ser observada na oxalose
primária ou secundária (calcificações difusas
e regulares) ou na infecção atípica por Myco-

bacterium avium intracellulare nos doentes
com SIDA (calcificações não homogéneas e
dispersas).

A nefrocalcinose medular é a forma mais
frequente de nefrocalcinose macroscópica,
compreendendo a cerca de 97-98% dos casos
descritos na literatura1,2. Surge habitualmente
em adultos jovens (30-40 anos), predominando
no sexo feminino. Não se acompanha de
sintomatologia específica a menos que haja
nefrolitíase concomitante2. A função renal pode
estar severamente alterada ou normal, depen-
dendo da gravidade das lesões e do tempo de
evolução da doença na altura do diagnóstico.

ETIOLOGIA

As principais causas de nefrocalcinose
medular estão explicitadas no Quadro I.
Qualquer situação que se acompanhe de
hipercalcémia e/ou hipercalciúria intermitente ou
mantida pode causar nefrocalcinose2.

O hiperparatiroidismo primário é a causa
mais frequente de nefrocalcinose medular
(NcM) no adulto, sendo responsável por 30 a
40% dos casos2.  A NcM não é, habitualmente,
muito marcada, dependendo mais do tempo de
duração da hipercalcémia do que dos níveis
séricos de cálcio12 e não se relacionando de
forma directa com o grau de insuficiência re-
nal2.

A acidose tubular renal (ATR) tipo I ou distal
é a segunda causa mais frequente de NcM
(+ 20%) e é, de todas as patologias que causam
NcM, a que apresenta maior incidência desta
complicação: cerca de 80% dos doentes com
ATR tipo I desenvolvem NcM2,13. A ATR
secundária ou associada a outras patologias
(uropatia obstrutiva, pielonefrite crónica
secundária a urolitíase, síndrome de Sjögren,



Revista Portuguesa de Nefrologia e Hipertensão 17

NEFROCALCINOSE MEDULAR HUMANA

lúpus eritematoso sistémico, tiroidite auto-
imune, eliptocitose congénita, drepanocitose,
síndrome de Ehlers-Danlos, glicogenose tipo I,
tratamento com anfotericina B, etc.) também
apresenta elevada incidência de NcM. A própria
NcM causa ATR distal, pelo que nem sempre é
fácil determinar se a ATR é causa ou
consequência da NcM. Apesar da gravidade da
NcM presente na ATR, a função renal mantém-
-se mais ou menos preservada, desde que
sejam atempadamente tratados os episódios
obstrutivos que se lhe podem associar, e
raramente evolui para insuficiência renal
crónica2. A maioria dos doentes apresenta uma
acidose metabólica hiperclorémica, mas em
cerca de 20 a 35% dos casos não existe acidose
metabólica13-16, uma vez que está mantida a
capacidade de excreção de ião hidrogénio sob
a forma de amónia. Nestes casos, a alteração
da capacidade tubular para acidificar a urina
pode ser posta em evidência através da prova

de sobrecarga ácida com cloreto de amónia17,18.
Os doentes com ATR são frequentemente
hipercalciúricos, mas a causa mais importante
de NcM na ATR parece ser a excreção reduzida
de citrato. Na urinas alcalinas, como é o caso
da ATR, o citrato urinário encontra-se
normalmente elevado, mas na ATR está
diminuído, provavelmente devido à acidose
intracelular das células tubulares que condiciona
uma reabsorção aumentada de citrato e,
consequentemente, diminuição do citrato filt-
rado19. A NcM é rara na ATR proximal ou tipo II,
provavelmente porque esta se acompanha
habitualmente de Síndrome de Fanconi, em que
se verifica uma excreção aumentada de citrato,
aminoácidos e outros aniões orgânicos que, tal
como o citrato, são capazes de se ligar ao cálcio
e formar complexos solúveis, prevenindo assim
o aparecimento de NcM2.

O Rim Esponjoso Medular é uma patologia
rara1, mas é a terceira causa de NcM1, 2, 10,

• Hiperparatiroidismo primário

• Acidose tubular renal

• Rim esponjoso medular

• Hipercalciúria idiopática

• Desconhecida

• Hiperoxalúria (primária, entérica ou tóxicos)

• Hipercalcémia secundária (sarcoidose, neoplasias, metástases, osteoporose rapidamente

progressiva, síndrome milk-alkali...)

• Hipervitaminose D

• Hipomagnesiémia

• Drogas (furosemido, acetazolamida, anfotericina B, etc.)

• Hiperfosfatémias (alimentar, tratamento do raquitismo)

• Hipokaliémia crónica (hiperaldosteronismo primário, síndrome de Bartter)

• Outras (tuberculose renal, drepanocitose, síndrome de Cushing, hipertiroidismo/hipotiroidismo,

síndrome de Sjögren, glicogenose tipo I, pseudoxantoma elástico, fibrose quística, necrose tubular,

necrose papilar ...)

QUADRO I

Etiologias da Nefrocalcinose Medular
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associando-se frequentemente a hipercalciúria20

e/ou acidose tubular renal distal (geralmente
incompleta)21-23. Radiologica e ecograficamente,
os depósitos de cálcio são habitualmente
maiores, distribuem-se de forma mais irregular
e são mais bem definidos do que nas causas
metabólicas de NcM2. O diagnóstico é estabe-
lecido, na grande maioria dos casos, através
da urografia intravenosa de eliminação (UIV),
que evidencia as ectasias dos tubos colectores
ao nível da medula renal1,2. A nefrocalcinose que
acompanha o Rim Esponjoso Medular pode ser
muito marcada, envolvendo todos os cálices, o
bacinete e até o ureter24, impossibilitando o
diagnóstico através da UIV2.

A hipercalciúria idiopática é uma das causa
metabólicas mais frequentes de litíase renal,
mas é responsável por apenas 6% dos casos
de NcM2. Predomina no sexo masculino e
parece apresentar tendência familiar25-27, embora
os casos reportados possam corresponder,
efectivamente, a situações de Doença de Dent
ou Nefrolitíase Recessiva ligada ao X2.

A hiperoxalúria (familiar, por aumento da
absorção intestinal de oxalatos ou por intoxicação
exógena por oxalatos ou seus percursores), é
responsável por cerca de 4,5% dos casos de
NcM2. Na hiperoxalúria primária, a produção
endógena de oxalatos está aumentada cerca de
20 vezes o normal, levando à deposição de
oxalato de cálcio em vários órgãos, entre os
quais o rim. A insuficiência renal surge habitual-
mente ainda na infância ou na adolescência. A
nefrocalcinose é, na maioria dos casos,
medular, podendo estar presente também
nefrocalcinose cortical nas formas mais graves
e fulminantes da doença28, 29. Na maioria dos
casos de hiperoxalúria entérica causada por
derivações intestinais ou doença intestinal a
NcM é ligeira e pode passar despercebida, mas
em alguns doentes segue um curso tão grave
como o da hiperoxalúria primária e, se não for

detectada, pode levar a insuficiência renal
crónica em poucos anos30. A intoxicação por
percursores dos oxalatos, como o etilenoglicol
e o metoxiflurano, provoca uma hiperoxalúria
aguda, que se associa habitualmente a nefrocal-
cinose microscópica e insuficiência renal aguda,
frequentemente reversíveis31, 32.

O consumo exagerado de leite ou de sais de
cálcio para o tratamento da úlcera péptica,
frequente antes do aparecimento dos blo-
queadores H

2
, pode desencadear episódios

intermitentes ou mantidos de hipercalcémia e
alcalose metabólica, que podem levar ao
aparecimento de NcM33. A osteoporose
rapidamente progressiva que se associa à NcM
pode ser pós-menopausica, senil ou resultante
de imobilização prolongada, mas a forma mais
frequente é a que se associa ao Síndrome de
Cushing, quer seja endógeno ou por admi-
nistração de ACTH ou de corticosteróides. A
ACTH é utilizada no tratamento das convulsões
infantis durante 6 a 18 semanas34, 35, e poderá
desencadear o aparecimento de NcM por
hipervitaminose D e hiperparatiroidismo36. A
terapêutica prolongada com corticóides
condiciona hipercalcémia e/ou hipercalciúria,
sendo esse o mecanismo que leva ao apare-
cimento da NcM2. A hipercalcémia secundária
a patologia maligna estava classicamente
associada à destruição óssea secundária a
metástases, no entanto, estudos recentes
vieram mostrar que as lesões osteolíticas serão
responsáveis por apenas cerca de 20% dos
casos37-39. Alguns tumores produzem uma
hormona semelhante à PTH – PTH related pro-
tein (PTHRP), que interage com os receptores
da PTH, activando a reabsorção óssea e
aumentando os níveis renais de AMP

c
 (aumento

da reabsorção tubular de cálcio). Esta hormona
está normal nos casos de hipercalcémia devida
a metástases osteolíticas ou hiperparatiroidismo
primário37. Os tipos de tumor que mais
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frequentemente produzem PTHRP são o car-
cinoma da mama, carcinoma de células
escamosas, carcinoma de células renais e car-
cinoma da bexiga37,40,41. Outras neoplasias que
provavelmente produzirão PTHRP, mas que
ainda não estão suficientemente documentadas,
são o nefroma mesoblástico42, alguns carcino-
mas do pulmão43, linfoma não-Hodgkin
primário44, linfomas de células T adultas e alguns
linfomas de células B43. A hipercalcémia
desaparece com a remoção do tumor e só
reaparece quando há recorrência45. A PTHRP
também está presente nos queratinocitos
normais, tecido mamário, cérebro e glândulas
paratiroideias37. Apesar da produção de PTHRP
ser a principal responsável pela hipercalcémia
das doenças malignas, a hipercalcémia osteo-
lítica também ocorre, sobretudo no carcinoma
da mama37, 38, nos linfomas e no mieloma
múltiplo39, podendo ser distinguida da anterior
pela presença de valores séricos normais de
PTHRP e pela ausência de subida do AMP

c

urinário37. A nefrocalcinose que acompanha as
doenças malignas é macroscópica  numa
percentagem reduzida de casos (com a
excepção do carcinoma da paratiroideia), embora
a nefrocalcinose microscópica e a insuficiência
renal sejam frequentes2.

A hipervitaminose D, resultante do trata-
mento do hipo ou do hiperparatiroidismo, do
raquitismo vitamina D-dependente ou do abuso
de vitaminas, é também uma causa importante
de hipercalcémia e de NcM. Em muitos casos,
os suplementos orais de fosfatos utilizados no
tratamento de hipofosfatémias ou de doença
óssea também poderão contribuir para a
calcificação do parênquima renal2. A sarcoidose
está também frequentemente associada à NcM,
devido ao aumento da conversão da 25-vitamina
D

3
 em 1,25-vitamina D

3
 ao nível do granuloma

sarcoidótico, com consequente hipercalcémia.
Em algumas situações, os níveis séricos de

cálcio podem ser normais na altura do diag-
nóstico da NcM, mas ocorreram episódios
anteriores de hipercalcémia intermitente, que
podem ser detectados através da história clínica
ou do achado de calcificações na córnea2.

Dados experimentais mostram que a
deplecção de magnésio está associada a
calcificação do parênquima renal46, embora o
mecanismo de acção não esteja ainda total-
mente esclarecido: alguns autores referem que
a diminuição do magnésio sérico se associa a
uma diminuição do citrato urinário47, enquanto
outros estudos indicam que o déficit de magnésio
aumenta a actividade da adenilciclase ao nível
do rim48, o que sugere uma susceptibilidade para
o desenvolvimento de NcM em resposta a uma
hiperparatiroidismo nutricional49. Uma revisão
das nefropatias familiares com perda de
magnésio mostrou que apenas o síndrome
hipomagnesiémia-hipercalciúria se acompanha
de NcM50. Esta é uma patologia autossómica
recessiva, em que existe um defeito da reab-
sorção do magnésio e do cálcio ao nível da
porção ascendente da ansa de Henle, com
perdas urinárias de cálcio 3 a 4 vezes superiores
ao normal. A nefrocalcinose surge na infância
e é tipicamente do tipo medular. A capacidade
de acidificação pode estar ligeiramente alterada,
provavelmente devido à própria NcM. A
insuficiência renal crónica, com necessidade de
terapêutica de substituição, instala-se ainda na
infância ou no início da idade adulta51,52.

O inibidor da anidrase carbónica acetazo-
lamida predispõe a formação de cálculos renais
e nefrocalcinose53,54, provavelmente por
aumentar o pH urinário e diminuir a excreção
de citrato55. A acidose desencadeada pela
acetazolamida é do tipo proximal, que habitual-
mente não se associa a nefrocalcinose, mas
existem casos descritos de NcM associada à
terapêutica prolongada com acetazolamida2.
O furosemido aumenta a excreção urinária de
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cálcio tanto em crianças como nos adultos,
sendo reconhecido como causa importante de
NcM em crianças muito prematuras, com baixo
peso à nascença e com doença pulmonar com
retenção de líquidos, que necessitam de
terapêutica contínua com doses elevadas de
furosemido durante várias semanas56-59. Nos
adultos, esta associação raramente tem sido
observada, estando descritos na literatura um
número muito restrito de casos de nefrocal-
cinose induzida pelo furosemido60,61. A anfo-
tericina B altera a permeabilidade do tubo distal,
permitindo a passagem retrógrada de H+ do
lúmen para o sangue, diminuindo assim a
secreção de cargas ácidas e condicionando
uma ATR distal por defeito de gradiente62.

Os estados crónicos de hipokaliémia estão
associados a lesão do epitélio tubular63 e a
citrato urinário diminuído19, podendo a
hipokaliémia persistente, por si só, predispor ao
aparecimento de NcM2. A hipokaliémia está
presente em várias patologias que habitual-
mente levam a NcM, das quais as mais impor-
tantes são a ATR distal e o síndrome de Bartter
(hiperplasia do aparelho justa-glomerular, perda
renal de potássio com hipokaliémia, e hipercal-
ciúria com ou sem hipercalcémia). O hiperal-
dosteronismo primário e o síndrome de Liddle
(hipertensão, hipokaliémia, alcalose metabólica,
perda renal de potássio e níveis séricos de
renina e aldosterona suprimidos) são também
situações com hipokaliémia que podem cursar
com NcM.

Outras causas menos frequentes de NcM
incluem todas as patologias que condicionam
isquémia ou lesão do tecido renal, com depo-
sição secundária de cálcio no tecido desvita-
lizado, como sejam necrose tubular aguda,
tuberculose renal ou necrose papilar (associada
sobretudo ao consumo prolongado de fena-
cetina). As hormonas tiroideias parecem ter um
papel protector do rim, uma vez que apesar de

frequentemente existirem hipercalcémia e
hipercalciúria, a NcM é muito rara no hiperti-
roidismo2. Existe apenas um caso descrito de
NcM microscópica num doente com tirotoxicose
e hipercalcémia64. Por outro lado, o hipotiroi-
dismo congénito é reconhecido como uma das
causas de NcM infantil2, apesar da maioria dos
doentes ser normocalcémico65,66, o que aponta
para a existência de um papel protector ainda
desconhecido das hormonas tiroideias67,68.

A percentagem de NcM classificadas como
sendo de etiologia desconhecida varia de série
para série, atingindo em alguns casos os 7%2.
Esta percentagem pode facilmente ser atribuída
ao facto de um número significativo de doentes
não completar a investigação ou apresentar já
insuficiência renal quando se inicia o estudo2.

CLÍNICA

A NcM não se acompanha de sintomatologia,
a menos que se acompanhe de nefrolitíase.
Quando há destruição das células tubulares e
nucleação de cálculos renais intratubulares, a
forma de apresentação da NcM pode ser com
cólica renal, emissão de cálculos ou areias,
hematúria ou infecção urinária. A poliúria e sede
são geralmente os primeiros sintomas a surgir
e devem-se a um defeito de concentração dos
túbulos renais. Por vezes, a forma de apre-
sentação é a de insuficiência renal ou de sinto-
matologia da patologia de base e, nestes casos,
a NcM é detectada acidentalmente por eco-
grafia. A hipertensão arterial é muito menos
frequente que na maioria das doenças renais,
provavelmente porque o aparelho justa-glomeru-
lar não é afectado nas fases iniciais da doença
e porque existe frequentemente perda renal de
sal.

Em vários casos de NcM de diferentes
etiologias (hiperparatiroidismo primário, ATR
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distal, doença de Dent, hiperoxalúria primária
tipo 1 e rim esponjoso medular) foram identifi-
cadas eritrocitose e aumento da excreção
urinária de eritropoietina69,70. O aumento de
produção de eritropoietina foi atribuído a um
estado de hiperreninismo,  desencadeado pela
perda renal de sal e consequente hipovolémia
ou simplesmente pela presença física da NcM71.

A proteinúria só excede os 500 mg/24h na
doença de Dent, mas a piúria microscópica é
quase uma constante mesmo na ausência de
infecção urinária, e traduz a resposta infla-
matória crónica à presença das calcificações
parenquimatosas2. Os episódios de infecção
urinária são raros.

A capacidade de acidificação está frequen-
temente comprometida tanto na ATR distal
como na maioria das NcM de outras etiologias,
devido ao facto de a NcM, por si só, ser causa
de ATR distal. Assim, o diagnóstico de ATR
distal não pode assentar apenas na evidência
do defeito de acidificação, sendo necessário
pesquisar a história familiar, pessoal e a
presença de anomalias imunes associadas2.

O defeito de concentração urinária é inva-
riável na NcM, e deverá resultar da alteração do
mecanismo de contracorrente causado pela
deposição de cálcio no parênquima e pela
inflamação crónica da medula2.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico de NcM é imagiológico, através
da observação  do aspecto típico de pequenos
nódulos ou calcificação extensa das pirâmides
medulares na ecografia renal.

Até há cerca de 15-20 anos, altura em surge
a ultrassonografia, todos os casos de
nefrocalcinose eram diagnosticados através da
radiologia convencional2. A radiografia simples
do abdómen (Figura 1a), a tomografia das locas
renais (Figura 1b) ou a urografia de eliminação
são, no entanto, métodos pouco sensíveis e
pouco específicos, permitindo o diagnóstico
num reduzido número de casos, mesmo em
fases mais avançadas da doença2, 10. No Rx
simples do abdómen, as calcificações só são

Figura 1a – Rx simples do abdómen, mostrando a presença de calcificações
sobre ambas as sombras renais.
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visíveis quando a atenuação do parênquima
renal atinge valores superiores a 100 unidades
Hounsfield (HU)72.

A ecografia renal é o método mais sensível
no diagnóstico da nefrocalcinose, fornecendo
imagens típicas em fases mais precoces da
doença2,10,57,60,73, sobretudo nas crianças74-77,
pelo que se verificou um aumento significativo
do número de casos diagnosticados e um
melhor conhecimento das patologias associa-
das à nefrocalcinose desde o advento da
ecografia (Figura 2). Em fases muito precoces
da NcM, em que as calcificações são ainda
incipientes, a ecografia mostra uma inversão
do padrão ecogénico habitual do rim, verifi-
cando-se apenas a perda da hipoecogenicidade
habitual das pirâmides renais e não ainda a
hiperecogenicidade medular observável em
fases mais avançadas10. Outro sinal precoce
de NcM descrito é a observação de anéis de
calcificação na periferia das pirâmides medu-

lares78. Com a evolução da doença, a região
medular torna-se mais hiperecogénica do que
o córtex (inversão do padrão ecogénico normal),
sendo este padrão detectável antes que as
calcificações sejam observáveis no Rx simples
do abdómen10. As imagens com cone de
sombra só surgem habitualmente quando as
calcificações já são reconhecíveis no Rx35.

Apesar da tomografia axial computorizada
(TAC) sem contraste também demonstrar as
calcificações renais em fases muito mais pre-
coces do que os métodos convencionais79, é
um método mais específico e menos sensível
do que a ecografia (Figura 3). É um bom método
para distinguir entre nefrocalcinose cortical e
medular29,80 e para demonstrar a relação das
calcificações do parênquima com a cápsula re-
nal, com quistos ou com o sistema calicial2, 10,
permitindo a sua localização precisa.

A ressonância magnética não é um bom
método para visualização das calcificações

Figura 1b – Tomografia das locas renais do mesmo doente, com melhor visualização
das calcificações renais.
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renais11, contribuindo pouco para o seu estudo.
A realização de Rx simples do abdómen, de
preferência com tomografia das locas renais,
ecografia renal e TAC renal é complementar,
permitindo  não só o diagnóstico mas a avaliação
imagiológica da extensão e da gravidade das
calcificações renais (Figura 4 e 5).

As alterações imagiológicas surgem nas
fases mais avançadas da doença, em que os
depósitos de cálcio no parênquima renal são já
suficientemente importantes para poderem ser
visualizados por ecografia renal e/ou por Rx
simples do abdómen2,10, traduzindo a presença
de lesões frequentemente irreversíveis e
acompanhadas de um grau variável de
compromisso da função renal. Continua, no
entanto, a não ser conhecida a forma como se
estabelece e se desenvolve esta doença no ser
humano, principalmente nas fases mais pre-
coces em que existe já deposição de cálcio no
rim, mas não ainda em quantidade suficiente
que permita a sua detecção pelos métodos

diagnósticos habituais (nefrocalcinose micros-
cópica, detectada apenas pela biópsia re-
nal)1,2,45. Em alguns casos descritos na
literatura, verificou-se uma normalização da
ecografia renal com o tratamento da doença
responsável pelo surgimento da nefrocalcinose,
mas mantiveram-se as alterações tubulares e
glomerulares características da obstrução
crónica81-83. Em nenhum destes estudos foi feita
a avaliação histológica dos doentes que,
provavelmente, mostraria a persistência de
deposição de cálcio no parênquima renal
apesar de esta não poder ser já detectada
ecograficamente58. Existem vários trabalhos
que demonstram a presença de depósitos
microscópicos de cálcio em rins humanos
“normais” observados em peças de autópsia,
habitualmente na medula, mas não fornecem
qualquer tipo de informação acerca de possíveis
alterações metabólicas ou alterações da função
renal prévios84-87. É importante que o diagnóstico
da NcM venha a ser efectuado o mais

Figura 2 – Aspecto ecográfico típico da NcM, com hiperecogenicidade das pirâmides
medulares.
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Figura 3 – TAC renal demonstrando as calcificações das pirâmides medulares.

Figura 4 – Rx simples do abdómen, ecografia renal e TAC renal do mesmo doente. As calcificações são
visíveis em qualquer um dos métodos de imagem, embora sejam menos definidos no Rx simples do
abdómen. Este é um caso de NcM grave, com calcificações muito marcadas de toda a zona medular mas que,
como se pode confirmar na TAC renal, atinge exclusivamente a região medular do rim.
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precocemente possível, de preferência ainda
em fase microscópica, de forma a que se
possa evitar a instalação de lesões irreversíveis
do parênquima renal, já presentes quando as
calcificações são detectáveis por métodos de
imagem.

Após o diagnóstico imagiológico, segue-se
o estudo etiológico da NcM. Na História Clínica
registam-se: 1) idade; 2) sexo; 3) peso; 4) altura;
5) medição da tensão arterial; 6) existência ou
não de litíase concomitante e, se existir, duração
das queixas, número e periodicidade dos
episódios de cólicas renais, tratamentos ante-
riormente efectuados e eventuais compli-

cações; 7) doenças concomitantes; 8) existên-
cia ou não de história familiar de nefrocalcinose
e/ou litíase renal; 9) hábitos medicamentosos
(alguns fármacos, tais como bloqueadores dos
canais de cálcio, ácido ascórbico, furosemido,
cálcio e vitamina D, antiácidos quelantes do
fósforo, agentes uricosúricos, triamtereno,
acetazolamida, teofilina e outros, estão asso-
ciados a um aumento da incidência de litíase
renal). É feito um inquérito alimentar para
despiste inicial de anomalias alimentares como
baixa ingestão de líquidos, alterações da
ingestão de cálcio, aumento do consumo de
oxalatos, de sódio e/ou de proteínas animais.

Figura 5 – A etiologia da NcM deste caso clínico é exactamente a mesma do caso clínico anterior. No
entanto, aqui as calcificações não são visíveis no Rx simples do abdómen e são muito menos nítidas na TAC
(calcificação apenas das bases das pirâmides, ou seja, da zona de transição cortico-medular). Na ecografia
é nítido o envolvimento da região medular pelas calcificações, embora ainda seja possível observar algum

parênquima medular não calcificado.



Revista Portuguesa de Nefrologia e Hipertensão26

Adelaide Serra, Miguel Correia

No que respeita aos exames complementares
de diagnóstico, o doente deverá fazer uma
avaliação inicial que compreenda Rx simples
do abdómen, tomografia das locas renais,
ecografia renal e TAC renal.

Para a realização da investigação metabólica
basal são efectuadas 3 colheitas de sangue e
urina das 24 horas, sendo 2 destas colheitas
efectuadas sem alteração dos hábitos ali-
mentares dos doentes, e a terceira cerca de 3
meses após a instituição de alteração dietética
(caso seja necessária). Todos os fármacos que
possam interferir com a avaliação são sus-
pensos uma semana antes da realização das
análises. A avaliação laboratorial consiste em:
1) doseamentos séricos de creatinina, ureia,
cálcio, fósforo, ionograma, magnésio, ácido
úrico, fosfatase alcalina e PTHi; 2) doseamentos
urinários de volume, creatinina, ureia, cálcio,
fósforo, ionograma, magnésio, ácido úrico,
oxalato, citrato, sulfato, amónia, pesquisa
qualitativa de cistina e pH (da urina das 24 horas
e da urina fresca); 3) pesquisa de cristalúria e
bacteriúria na urina fresca; 4) urinocultura. No
caso de existir nefrolitíase acompanhante, esta
avaliação só deverá ser efectuada 6 a 8 semanas
após o último episódio de cólica renal ou
intervenção urológica. Sempre que necessário,
é realizada uma avaliação metabólica mais
dirigida para as patologias mais frequentemente
associadas à NcM (Tabela I). O doseamento de
1,25 e 25-vitamina D

3
 é feito sempre que se

suspeite da presença de hipervitaminose D. Nos
casos de hipercalciúria, é necessária a reali-
zação da prova de sobrecarga oral de cálcio para
confirmação do diagnóstico e caracterização do
tipo de hipercalciúria presente. A prova de
acidificação com cloreto de amónia permite o
diagnóstico de ATR distal completa ou
incompleta, e a prova de alcalinização com
bicarbonato é realizada quando se suspeita de
ATR proximal ou tipo II (neste casos, é feito

também o doseamento dos aminoácidos
urinários). Eventualmente, poderá ser necessá-
rio o doseamento de fármacos, quer no sangue
quer na urina. O hiperparatiroidismo primário
pode ser suspeitado pela avaliação inicial e,
nesse caso, deverá ser efectuada ecografia das
paratiroideias.

A realização de biópsia renal poderá
desempenhar um papel diagnóstico importante
num número restrito de casos, em que não é
possível estabelecer um diagnóstico seguro
através da investigação habitual (Figuras 6a e
6b). Sempre que seja esta a situação, a biópsia
renal deverá ser efectuada, para que a NcM
possa ser tratada o mais precocemente pos-
sível, de forma a evitar lesões renais irrever-
síveis e eventual progressão para a insuficiência
renal. A biópsia renal poderá estar indicada
ainda nos casos em que o grau de lesão do
parênquima renal avaliado pelos métodos de
imagem e as alterações metabólicas obser-
vadas sejam discordantes (Figuras 7a, 7b, 7c
e 7d) , na avaliação da terapêutica ou mesmo
na avaliação prognóstica.

TRATAMENTO

O tratamento da NcM comporta medidas
gerais, comuns à litíase renal, como sejam o
reforço da ingestão de líquidos de forma a obter
uma diurese de pelo menos 1,5 L, modificações
dietéticas efectuadas de acordo com a ava-
liação dietética inicial, medidas tendentes a
reduzir a calciúria e a aumentar os inibidores
da cristalização urinária, dos quais o mais
importante é o citrato. O tratamento deve,
sempre que possível, ser dirigido para a
correcção da patologia que deu origem ao
aparecimento das calcificações medulares,
pelo que é extremamente importante que se
estabeleça um diagnóstico etiológico preciso,



Revista Portuguesa de Nefrologia e Hipertensão 27

NEFROCALCINOSE MEDULAR HUMANA

Figura 6a – Biópsia renal de um doente de 26 anos, em que o estudo etiológico
habitual não permitiu um diagnóstico final. Observe-se a dilatação quística dos

túbulos colectores, característica do Rim Esponjoso Medular.

Figura 6b – O mesmo fragmento, mas com coloração de von Kossa, evidenciando a
presença de grânulos intracitoplasmáticos e intratubulares de cálcio nas células

tubulares da região medular (confirmação da presença de NcM).
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Figura 7a – Esta biópsia renal foi realizada porque a melhoria imagiológica verificada
não se acompanhou de proporcional melhoria laboratorial da função renal. Não
existiam calcificações na zona cortical (confirmado pelas colorações de Vermelho de
Alisarina e Von Kossa), os glomérulos são normais, mas existe espessamento da
média do vaso.

Figura 7b - Na região medular, é possível observar a presença de depósitos de

cálcio (coloração de Von Kossa), sobretudo intratubulares.
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Figura 7c – A coloração com Tricrómio de Masson permitiu evidenciar a presença de

fibrose intersticial significativa e atrofia tubular.

Figura 7d – A coloração de Verhoeff (para fibras elásticas) mostrou que o aumento de
espessura da camada média do vaso observado na figura 7a se devia a laminação da
camada elástica (processo próprio da HTA e da aterosclerose).
Tendo em conta o resultado histológico, apesar da melhoria imagiológica da NcM,
intensificou-se o tratamento da patologia de base, por forma a preservar o mais
possível o parênquima medular.
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utilizando para tal todos os meios diagnósticos
disponíveis.
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