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1. HIPEROXALÚRIA 
PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA 

 
 
 
 
Uma excreção elevada de ácido oxálico na urina é chamada hiperoxalúria. É um dos 
principais factores de risco para uma urolitíase recorrente (= doença de cálculos renais, Fig. 
1a) ou uma nefrocalcinose progressiva (= calcificação dos rins, ou seja, depósito de cristais 
de oxalato de cálcio no tecido renal, Fig. 1b). 

 

Hiperoxalúria = risco elevado de formação de cálculos renais 

 
 
 
O ácido oxálico é um produto final dos processos metabólicos, ou seja, normalmente já não 
é utilizado no corpo humano para qualquer outro processo metabólico, e por isso precisa de 
ser eliminado principalmente pelos rins. Com o aumento da excreção, o ácido oxálico na 
urina está cada vez mais ligado ao cálcio. Isto resulta em pequenos cristais de oxalato de 
cálcio (CaOx) no início, que na realidade são excretados com um volume suficiente de urina 
sem quaisquer problemas. No entanto, em última análise, com um baixo volume de urina ou 
com uma excreção excessivamente elevada de oxalato, resulta então na formação de 
cristais maiores que são a base para cálculos renais. 

 

Aproximadamente 10-15% da população adulta tem pelo menos um episódio de passagem  
de cálculos renais durante a sua vida. Os cálculos renais são mais raros em crianças e 
adolescentes, mas podem ocorrer em qualquer idade, mesmo na infância, e a sua 
prevalência está a aumentar. O oxalato de cálcio é o componente mais comum dos cálculos 
renais (75%). Contudo, muitas vezes os pacientes não se consultam especificamente para 
uma explicação de uma passagem de cálculos renais, mas sim devido a outros sintomas 
dominantes : 

 

⬤ Sangue (glóbulos vermelhos, glóbulos brancos) na urina 
⬤ Dor ao urinar 
⬤ Suspeita de infecção do tracto urinário 
⬤ Descobertas adversas da ecografia dos rins após queixa de dor abdominal 
 

  



 

 

 

 

Fig. 1a: Cálculos renais característicos 
na imagem de raios-X ou na tomografia 
axial computorizada (TAC) de pacientes 
que sofrem de hiperoxalúria primária, 
Tipo I (PH I), bem como cálculo renal 
obstrutivo num paciente que sofre de 
PH III, como se vê na imagem de ultra-
sons. 

 

  

 

 
 

 

Fig. 1b: A imagem de ultra-sons mostra 
uma calcificação grave e difusa do rim 
num paciente de 6 meses que sofre de 
PH I. 
 
 
 
 
 
Fig. 1c: Nefrocalcinose medular de grau 
III num paciente de 4 anos de idade que 
sofre de PH I. 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Fig. 2: Primeiro cálculo renal típico num 
paciente com hiperoxalúria primária, Tipo I 
(em cima) ou Tipo III (em baixo): 

 

⬤ Aparência brilhante 
⬤ Baixo conteúdo de matéria orgânica 
⬤ Sem estrutura de núcleo/borda 
⬤ Poroso, muitas vezes com cristais 
grandes 
⬤ Por vezes cristais grandes com uma 
estrutura de camadas finas 

 
 
Qual é a causa de una excreção elevada de oxalto na urina? 
Aqui, distinguem-se as hiperoxalúrias primárias (congénitas) e secundárias (adquiridas).. 
 
 

1. HIPEROXALÚRIA PRIMÁRIA  
 
A hiperoxalúria primária é uma doença extremamente rara, pelo que, por exemplo, são 
conhecidos menos de 200 doentes na Alemanha. Estima-se que a prevalência seja de1-3 
paicentes por milhão de habitantes de um país. No entanto, estudos genómicos mostram 
que há provavelmente mais doentes afectados, pelo que a doença é sub-diagnosticada. Isto 
é reforçado pelo facto de um número crescente de pacientes mais velhos serem 
diagnosticados apenas em caso de insuficiência renal ou mesmo após um transplante renal 
isolado sem sucesso. 

 

 

 

 

  

 

Actualmente, distinguem-se três formas de hiperoxalúria primária (PH) além da 
hiperoxalúria secundária. As hiperoxalúrias primárias do tipo I-III são doenças hereditárias 
autossômicas recessivas. Autossômicol-recessivo significa que o paciente deve ter herdado 
a mesma alteração num gene específico na componente cromossômica tanto da mãe como 
do pai para ser afetado. Os pais não são afetados pela doença, pois têm um gene saudável 



 

 

e um gene mutado. Os cromossomas são estruturas que contêm genes e, portanto, 
transportam a nossa informação genética. 

 

Como resultado de vários defeitos enzimáticos, uma quantidade excessiva de ácido oxálico 
é produzida no fígado na hiperoxalúria primária e o ácido oxálico terá mais tarde que ser 
excretado na urina. O ácido oxálico é um resíduo para o corpo humano, ao passo que, por 
exemplo, o oxalato é a principal fonte de energia para pequenas bactérias que povoam o 
tracto intestinal (Oxalobacter). Como explicado mais adiante, mais tarde isto irá 
desempenhar um papel importante para o futuro tratamento da hiperoxalúria primária. 
 

 

Tipo 

 
Gene/produto genético/Locus 

 
Clínica 

PH I AGXT 
Alanina glioxilato aminotransferase (AGT) 
2q37.3 

TIPO MAIS COMUM (70-80%) 
UL rec. e/ou NC massiva 
urina/plasma: Ox + glicolato 
transplante: LKTx 

PH II GRHPR 
Glioxilate redutase/hidroxi-piruvato redutase 
(GRHPR) 9q11 

MENOS COMUM (< 10%) 
UL rec., NC discreta NC 
urina/plasma: Ox + ácido glicérico 
transplante : KTx 

PH III HOGA1 
4-hidroxi-2-oxo-glutarato aldolase tipo 1 
(HOGA1) 10q24.2 

MÚMEROS CRESCENTES (> 
10%) 
UL rec. 
Urina/plasma: Ox + HOG 
Remissão clínica 2ª déada de vida 

 
 
 
Tabela. 1: Hiperoxalúria primária, Gene e produto genético, assim como breve descrição dos 
sintomas e frequência. UL = urolitíase (cálculos urinários), NC = nefrocalcinose (calcificação dos 
rins), Ox = oxalato, LKTx = transplante hepático e renal, KTx = transplante renal, HOG = hidroxi-oxo-
glutarato. 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
Fig. 3: Reações primárias do metabolismo do glioxilato nas células do fígado humano. X indica o 
defeito enzimático na PH I (alanina: glioxilato aminotransferase (AGT), na PH II (glicolato 
redutase/hidroxi-piruvato redutase (GRHPR), e 4 hidroxi-2-oxo-glutarato aldolase (HOGA1) na PH III. 
Glicolato oxidase (GO), D-amino-oxidase (DAO), lactato desidrogenase A (LDHA) [modificado 
segundo Hoppe, Nephrologist 2015]. 

 
A hiperoxalúria e a excreção elevada de ácido glicólico na PH I, são causada pela ausência, 
ou falta de atividade, ou por uma localização errada da enzima alanina-glioxilato 
aminotransferase (AGT, gene AGXT no cromossoma 2q37.3). A AGT está normalmente 
presente nos peroxisomas do fígado (enzima = proteína que cataliza uma reacção química, 
peroxisoma = organito de células hepáticas com função de desintoxicação), exceto quando 
se localiza erradamente nas mitocôndrias (= motor da célula), onde não pode ter atividade. 

 

Na PH II, uma atividade reduzida da glioxilato redutase leva à hiperoxalúria e ao aumento 
da excreção urinária do ácido L-glicérico (gene GRHPR no cromossoma 9p11). Desde 
2010, é conhecida uma terceira forma de hiperoxalúria primária, que se deve a um defeito 
no metabolismo mitocondrial da hidroxi-prolina (mitocôndria = organito celular que pode ser 
descrito como motor da célula). 
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Na PH III a enzima 4-hidroxi-2-oxo-glutaraldolase (HOGA1) tem um defeito, o que leva a 
uma excreção elevada de hidroxi-oxo-glutarato (HOG) e hidroxi-oxo-glutamato (DHG), além 
da hiperoxalúria. 
 
A hiperoxalúria extrema (> 1,0 mmol/1,73 m2 de superfície corporal/24 h, secreção normal < 
0,5 mmol em adultos ou < 0,37 mmol/1,73 m2/24 h em crianças) resulta numa formação 
recorrente de cálculos renais e/ou calcificação progressiva dos rins (= nefrocalcinose) e, 
portanto, num risco elevado de lesão renal precoce. Em muitos pacientes que sofrem de 
hiperoxalúria primária, os rins falham prematuramente (= insuficiência renal), e necessitam 
de diálise. Acima de tudo, isto aplica-se aos doentes que sofrem de PH I, uma vez que têm 
um risco de quase 100% de insuficiência renal. Na PH II supomos que até 50% de todos os 
pacientes desenvolvem insuficiência renal. Apenas a PH III parece progredir de uma forma 
bastante benigna. Nos primeiros anos de vida, muitos pacientes têm cálculos renais 
recorrentes, que têm que ser removidos. Após a segunda década de vida, a maioria dos 
pacientes não produz novos cálculos, mesmo que continuem a apresentar uma 
hiperoxalúria significativa. Muitas publicações sustentam que este resultado clínico diferente 
é devido à quantidade de excreção de oxalato na urina (PH I > PH II > PH III), e foi 
publicado um algoritmo para pacientes com PH I: quanto maior a excreção de oxalato, pior 
é o resultado. Se este fosse realmente o caso, isso poderia ser estabelecido após a 
avaliação de um número maior de pacientes. 

 

Actualmente, supõe-se que não só os cálculos renais ou a nefrocalcinose, mas sim a alta 
concentração de oxalato nos túbulos (= estrutura renal, a urina primária produzida na 
unidade filtrante "glomérulo" é concentrada aqui, e as substâncias importantes para o corpo 
são reabsorvidas) é, por si só, a causa de uma rápida insuficiência renal. Nos rins, a 
deposição de cristais de oxalato no tecido renal provoca uma reação inflamatória, que 
termina na chamada fibrose renal, ou seja, uma cicatrização dos rins. Mas, também os 
frequentes procedimentos invasivos de remoção de cálculos renais podem contribuir para 
uma perda da função renal. Por isso, só devem ser removidos os cálculos renais que 
realmente causam problemas e estes devem ser removidos por meio de técnicas 
minimamente invasivas. 

 

Em caso de insuficiência renal, o ácido oxálico produzido em excesso já não é eliminado 
pelos rins e, portanto, o valor de oxalato sanguíneo e a saturação sanguínea para oxalato 
de cálcio (CaOx) aumentam dramaticamente. Em caso de uma saturação sanguínea 
excessiva de oxalato de cálcio, os cristais de CaOx são depositados não só no tecido renal 
mas em quase todos os órgãos, como nos ossos (medula óssea) e na retina (olho). Este 
depósito geral de oxalato de cálcio é chamado de oxalose sistémica. Se acontecer uma 
oxalose sistémica, a hiperoxalúria primária torna-se uma doença multiorgânica, com 
morbilidade e mortalidade mais elevadas. 

 

Portanto, é necessário um diagnóstico oportuno e uma terapia imediata para prevenir a 
insuficiência renal precoce e para prevenir a oxalose sistémica, que muitas vezes é fatal. 
Infelizmente, o diagnóstico é frequentemente feito vários anos após o aparecimento dos 
primeiros sintomas. Além disso, os últimos dados dos grandes registos de PH dos 
Consórcios de Cálculos Renais Raros nos EUA e do Consórcio Europeu de Hiperoxalúria 
(OxalEurope) mostram que mais de 40% dos doentes são diagnosticados apenas quando já 



 

 

têm insuficiência renal e, depois, quando entram em diálise, ou mesmo só depois de um 
transplante renal isolado e sem sucesso. 
 
 

 
Fig. 4: Oxalose sistémica = depósito de oxalato de cálcio em todas as partes do corpo, como nos 
ossos (aqui: articulação do ombro, bem como cristais duplamente refractantes na biópsia da medula 
óssea), no rim (cristais duplamente refractantes no tecido renal), como calcificação da pele ou o 
depósito máximo na raiz dentária, bem como na retina e no coração. 
 
 



 

 

 
 
 
Fig. 5: a) número significativo de cálculos renais, ou b) sinal cintilante de um grande cálculo 
renal, c) imagem ultra-sonográfica mostrando nefrolitíase e nefrocalcinose características, e 
d) tomografia computadorizada (TAC) com cálculo coraliforme na pélvis renal de ambos os 
lados (bilateral) em pacientes que sofrem de PH I. 
  



 

 

 
 
De facto, a excreção de oxalto na urina deve ser determinada com a ocorrência de um 
primeiro cálculo urinário, mas também quando há suspeita de cálculos renais ou se a 
imagem ultra-sonográfica ou tomografia computadorizada mostra uma calcificação dos rins 
(Fig. 5), assim como em caso de hematúria (= sangue na urina). O oxalato também deve 
ser determinado na urina de pacientes, que são repetidamente tratados com antibióticos 
devido a suspeita de infecção do trato urinário, em pacientes com resultados de ultra-som 
anormais ou que são repetidamente tratados com antibióticos devido à presença de 
glóbulos brancos (leucócitos) na urina. No caso de uma hiperoxalúria extrema, é 
absolutamente necessária uma nova avaliação diagnóstica mais focada. 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
A PH I é bastante heterogénea, ou seja, a doença difere na sua progressão. Mesmo os 
irmãos com as mesmas mutações do gene em questão (= mutações, genótipo) podem ter 
uma progressão completamente diferente da doença (= fenótipo). A forma infantil da doença 
pode ser particularmente dramática (= oxalose infantil), o que pode já no início levar a uma 
insuficiência renal. Frequentemente, a doença é diagnosticada quando ocorre a formação 
recorrente de cálculos renais ou quando aparece sangue na urina continuamente. Mais uma 
vez: é absoluta e extremamente importante considerar uma avaliação adicional das causas 
da doença dos cálculos renais aquando de qualquer passagem de cálculos renais. 

 

 

Um cálculo renal é só um sintoma de uma doença, mas não é a doença 
em si! 

 
 
 
A remoção de cálculos renais sintomáticos pelo urologista é bastante simples, mas 
independentemente disso, encontrar a causa é eventualmente mais importante para o 
paciente do que a garantia de que o próximo cálculo pode ser facilmente removido também. 
Hoje em dia, a possibilidade de simplesmente remover os cálculos pode também aplicar-se 
à hiperoxalúria primária, mas as passagens de cálculos renais acabarão por ser cada vez 
mais frequentes se a doença primária não for tratada e assim transformar-se numa agonia. 
Os rins serão então danificados tanto pela excreção elevada de oxalato na urina como 
também pela remoção de pedras. Um outro mecanismo importante de dano renal é a 
ativação permanente de uma reação inflamatória nos rins causada pela alta concentração 
de oxalato nos túbulos renais e, portanto, a absorção do oxalato no tecido renal. 

 

Se a doença não for tratada, pode levar rapidamente à insuficiência renal. Isto aplica-se 
especialmente aos doentes que sofrem de PH I e II. Uma simples perda significativa de 
líquidos, como por exemplo, numa diarreia, pode levar a uma deterioração evidente da 
função renal. Isto significa, por exemplo, que pacientes que sofrem de PH devem receber 
um tratamento intravenoso contínuo de soro antes que os outros pacientes em caso de 
perda de líquido. Ao viajar para o exterior, o paciente deve ter consigo um certificado com o 
diagnóstico e que descreva claramente como os problemas deverão tratados. 

 

 

 

 

 

  

 

Mas mesmo um tratamento precoce e adequado não significa que o paciente não esteja em 
risco de desenvolver insuficiência renal. O problema com a insuficiência renal é que 



 

 

nenhuma forma de terapia de substituição renal (= diálise) pode remover quantidades 
adequadas de oxalato do corpo, que cada vez mais cristais de oxalato de cálcio serão 
depositados em várias partes do corpo e provocar uma doença multissistémica chamada 
oxalose sistémica (= calcificação em todas as partes possíveis do corpo) (ver Fig. 4). 
Consequências: um transplante deve ser considerado o mais cedo possível. Acima de tudo, 
isto deve minimizar o efeito da oxalose sistémica. Quanto maior for o tempo de diálise antes 
do transplante, pior será o prognóstico, mesmo após o transplante (por exemplo, haverá 
insuficiência renal quando uma calcificação recorrente for observada no rim transplantado). 
 

2. HIPEROXALÚRIA SECUNDÁRIA  
 
Na hiperoxalúria secundária excreta-se menos oxalato na urina, mas pode atingir valores > 
1,0 mmol/1,73 m2 de superfície corporal/dia e assim levar a uma formação recorrente de 
cálculos renais ou a uma calcificação crescente dos rins. A hiperoxalúria secundária é 
causada por um aumento da absorçãão de oxalato pelo intestino (entérica, por exemplo, em 
caso de doenças inflamatórias crónicas do intestino) ou por uma ingestão excessiva de 
oxalato dos alimentos (dietética). 

 

Ocorre frequentemente em doenças crónicas do intestino, especialmente em pacientes que 
sofrem da doença de Crohn ou em pacientes após cirurgia intestinal (por exemplo, 
ressecção ileoceacal). Aqui, a hiperoxalúria é explicada pela doença intestinal per se, pois o 
cálcio combina-se com os ácidos gordos em vez de com o oxalato, portanto existe uma 
maior quantidade de ácido oxálico livre que é então absorvido. Uma administração regular 
de antibióticos também pode levar a uma perda de bactérias intestinais que decompõem 
oxalato (ex. Oxalobacher formigenes), e assim pode causar alterações da flora intestinal 
com uma maior absorção de oxalato. Um teste de absorção de oxalato marcado com um 
isótopo estável de carbono-13 ([13C] ), bem como um teste de fezes para detectar bactérias 
que degradam o oxalato, pode fornecer mais informações sobre a natureza da hiperoxalúria 
secundária. No entanto, é mais simples realizar um exame repetido de amostras de urina 
24-h com diferentes dietas (alimentos comuns, alimentos com baixo teor de oxalato e 
alimentos ricos em oxalato), mas sempre com a mesma e habitual quantidade de bebida. 
Isto permite distinguir bem, e de forma particularmente simples, entre hiperoxalúria primária 
e secundária num regime ambulatório. 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 

Fig. 6: Possível absorção e eliminação de oxalato no tracto intestinal. O oxalato alimentar 
livre pode ser internalizado pelos transportadores de oxalato para a circulação sanguínea e 
depois tem de ser eliminado pelos rins. Também pode ser degradado pelas bactérias que 
decompõem oxalato no tracto intestinal, o que podem ser a base para possíveis opções 
terapêuticas, como a administração oral de bactérias com enzimas que degradam oxalato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

2. Investigação Diagnóstica 
 

 
 
 
É extremamente necessário que o diagnóstico de hiperoxalúria primária se realize tão cedo 
quanto possível é da maior necessidade, para começar o antes possível com uma terapia 
adequada. A investigação diagnóstica inclui, em particular, as análises de sangue e de 
urina. 
 

1. TESTES DE URINA, SANGUE E FEZES 
 

1.1. URINA 
 
O diagnóstico adequado de um paciente que sofre de hiperoxalúria primária requer a 
análise da excreção de ácido oxálico na urina, bem como de ácido glicólico na PH I, ácido 
L-glicérico na PH II e hidroxi-oxo-glutarato (HOG) ou di-hidroxi-glutamato (DHG) quando se 
suspeita de PH III. Tudo isto pode ser determinado simultaneamente por cromatografia 
iónica/espectrometria de massa ou outros métodos de rotina. O oxalato também pode ser 
medido com um método enzimático (oxalato oxidase, Sigma-Kit®). A urina ou também a 
amostra de plasma deve ter sido preservada com ácido clorídrico antes da análise. Uma 
análise de urina correta só será possível desta forma - infelizmente, porém, a urina muitas 
vezes não é preservada adequadamente e, portanto, os resultados da urina nem sempre 
são confiáveis. 

 

As amostras espontâneas de urina também podem ser examinadas. Além do oxalato, 
também é determinada a excreção de creatinina na urina e é calculada a chamada relação 
oxalato/creatinina e depois comparada com valores normais de acordo com a idade (ver 
tabela 1). Os bebés prematuros, mas também os bebés nascidos a termo, podem 
apresentar valores normais elevados que estão bastante relacionados com a alimentação 
(os quocientes são mais elevados no leite em pó do que no leite materno). 

 

Subsequentemente, deve realizar-se a análise de pelo menos duas a três recolhas de urina 
24 horas para quantificar metabolitos relacionados com a PH e também outras substâncias 
que formam e previnem cálculos (sob diferentes dietas, alimentos normais, alimentos com 
baixo teor de oxalatos e alimentos ricos em oxalatos). Isto é necessário para poder 
distinguir a hiperoxalúria primária da secundária, mas também para monitorizar a excreção 
de oxalatos durante uma terapia e também para considerar outras opções de tratamento 
(baixa excreção de citrato => medicação de citrato). Se a excreção de oxalato e glicolato for 
significativamente maior que 0,5 mmol/24 h normalizada para 1,73 m2 de superfície corporal 
(> 45 mg/24 h), normalmente não haverá dúvida do diagnóstico de PH I especialmente com 
uma evolução clínica típica. O mesmo se aplica à PH II e PH III se forem encontrados 
valores elevados de ácido glicérico ou HOG além da excreção elevada de oxalato. 



 

 

 

Em aproximadamente 25-30% dos pacientes que sofrem de PH I, não se observa uma 
excreção elevada de glicolato. Outras fontes recomendam adicionalmente a determinação 
da concentração de glicolato no sangue (plasma). 
 

Plasma: 

Oxalato em plasma Todos grupos etários < 6.3  ± 1.1 µmol/I (oxalato livre) 

Glicolato em plasma Todos grupos etários < 7.9  ± 2.4 µmol/I 

 
 
 

Amostra de urina de 24 h: 

Oxalato em urina 24 h Todos grupos etários <0.50 mmol/1.73 m2/24 h 
< 45 mg/1.73 m2/24 h 

Glicolato em urina 24 h Todos grupos etários < 0.50 mmol/1.73 m2/24 h 
< 45 mg/1.73 m2/24 h 

Ácido L-glicérico em urina 
24 h 

Todos grupos etários < 5 µmol/l 

Hidroxi-oxo-glutarato em 
urina 24 h 

Todos grupos etários < 10 µmol/1.73 m2/24 h 

 
 

Urina pontual (quociente molar de creatinina): 

Oxalato/creatinina 0-6 meses 
7-24 meses 
2-5 anos 
5-14 anos 
> 14 anos 

< 325-360 mmol/mol 
< 132-174 mmol/mol 
< 98-101 mmol/mol 
< 70-82 mmol/mol 
< 40 mmol/mol 

Glicolato/creatinina 0-6 meses 
7-24 meses 
2-5 anos 
5-14 anos 
> 14 anos 

< 363-425 mmol/mol 
< 245-293 mmol/mol 
< 191-229 mmol/mol 
< 166-186 mmol/mol 
< 99-125 mmol/mol 

L-Glicerato/creatinina 0-6 meses 
7-24 meses 
2-5 anos 
5-14 anos 
> 14 anos 

< 14-205 mmol/mol 
< 14-205 mmol/mol 
< 14-205 mmol/mol 
< 23-138 mmol/mol 
< 138 mmol/mol 

HOG/creatinina Todos grupos etários < 2.5 µmol/mmol 

 
 
Tab. 2: Valores normais para parâmetros de urina ou plasma. Os parâmetros de urina são expressos 
como excreção por 1,73 m2/24 h ou quociente molar de creatinina. Os valores plasmáticos 



 

 

expressam os níveis de oxalato ou glicolato livre, os valores totais (livres e protéicos) são os mesmos 
para níveis baixos, mas aumentam mais rapidamente na insuficiência renal. 
. 
 
 
 

1.2. PLASMA (SANGUE) 
 
A análise do oxalato, glicolato, ácido glicéríco e HOG no sangue (plasma) deve ser sempre 
realizada para acompanhamento, especialmente em caso de função renal deficiente. Neste 
caso, a preparação e conservação da amostra é muito importante, uma vez que será 
rapidamente gerado novo oxalato, por exxemplo por degradação de vitamina C, se a 
amostra for mal preparada. Isto resulta em medições incorrectas com valores elevados. 
Assim, a amostra de sangue colhida deve ser arrefecida directamente e depois acidificada, 
tal como a amostra de urina, embora com um procedimento mais complexo. 

O oxalato de plasma pode ser medido por meio de cromatografia iónica, cromatografia 
gasosa ou de um método enzimático (oxalato oxidase). O glicolato plasmático, ácido 
glicérico e HOG são determinados principalmente por espectrometria de massa. Os valores 
normais para o oxalato plasmático situam-se entre 1-6 µmol/l, dependendo do método 
laboratorial e referência. Em PH I, os valores de oxalato plasmático > 10-20 µmol/l são 
medidos com função renal ainda boa. Contudo, estes valores já estão a aumentar 
rapidamente nas fases iniciais da insuficiência renal e rapidamente atingem um nível que 
leva a uma sobre-saturação do oxalato de cálcio em sangue (ver abaixo). Os doentes na 
fase final da insuficiência renal apresentam valores de oxalato de plasma > 60-110 µmol/l 
(oxalato livre), o que dá indicações de quanto tempo e com que frequência uma terapia de 
substituição renal (= diálise) tem de ser executada. Os valores de oxalato plasmático total 
(oxalato livre + oxalato ligado a proteínas) são na sua maioria superiores em 30%. 

Num doente que sofre de insuficiência renal que necessita de diálise, o diagnóstico de PH 
através de análise de urina ou através da medição do oxalato de plasma nem sempre é útil. 
Em todos os doentes que sofrem de insuficiência renal em fase terminal, o valor do oxalato 
de plasma é elevado. Se a excreção do oxalato através dos rins for significativamente 
reduzida mas ainda assim compensasse a insuficiência renal crónica, o exame de urina já 
não pode ser classificado como um parâmetro válido. Isto significa que cada vez menos 
oxalato é filtrado pelos rins, e o valor de oxalato plasmático está, portanto, a aumentar. Nos 
doentes que sofrem de PH, o valor do oxalato de plasma eleva-se rapidamentede um modo 
desproporcionado. No entanto, especialmente o glicolato deve ser determinado também. 
 
 
 
 

 

BREVE ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO 



 

 

Urina/plasma: oxalato (primária) 
⬤  Glicolato 

⬤  Ácido L-glicérico 

⬤  Hidroxi-oxo-glutarato/glutamato 

Urina/plasma: oxalato (secundária) 
⬤  Teste de absorção de 13C2 
oxalato 
⬤  3 x 24-h urina com diferentes 
dietas (normal, baixa em oxalato, 
alta em oxalato) 

 
 
 
Fig. 7: Breve algoritmo de diagnóstico em hiperoxalúria. 
 
 

1.3. SATURAÇÃO DE OXALATO DE CÁLCIO EM URINA E 
SANGUE 
 

A saturação do oxalato de cálcio (βCaOx) na urina e no sangue, pode ser calculada e, 
portanto, pode ser um parâmetro de controlo adicional em pacientes que apresentem 
funções renais normais mas também deficientes. Assim, é mais fácil estimar o risco de 
formação de cristais de CaOx (urina), ou de tais depósitos em órgãos e tecidos. A saturação 
CaOx é calculada através de um programa de computador, o chamado "Programa de 
Equilíbrio em Solução" e é elevada em valores absolutos > 1 em sangue, ou em valores 
específicos, por idade e sexo, na urina. O cálculo da saturação da urina serve 
principalmente para um melhor ajuste terapêutico. Antes do início da terapia, os valores 
absolutos estão muitas vezes duas ou três vezes acima da norma de idade e sexo mas, 
pelo menos sob terapia, não devem ser superiores à tangente máxima dos limites 
superiores. 

Mesmo nas fases iniciais da insuficiência renal, a saturação de oxalato de cálcio no sangue 
pode ser elevada nos doentes que sofrem de PH I. Isto significa especificamente que os 
cristais de oxalato de cálcio podem ser depositados em qualquer parte do corpo já no início 
da doença, o que leva a uma oxalose sistémica. Isto, claro, deve ser evitado de todas as 
formas e mostra mais uma vez que um diagnóstico e um início atempado da terapia são de 
grande importância. Os problemas de deposição sistémica tornam-se óbvios na fase final da 
falência renal. Neste caso, por exemplo, pode ser encontrado um elevado teor de CaOx 
ósseo de 14,8-907 µmol de oxalato por grama de osso, em comparação com apenas 
5,1±3,6 µmol de oxalato por grama de osso em pacientes que necessitam de diálise devido 
a outras doenças. 

Hoje em dia,  deve ser considerada a realização de um diagnóstico por imagiologia não 
invasiva, a fim de se poder reconhecer atempadamente um depósito sistémico de oxalato. 
Para este fim são utilizados exames especiais de ecocardiografia (= ecocardiografia de 
manchas, a flexibilidade do músculo cardíaco é examinada a diferentes níveis), bem como 
medidas radiológicas, tais como a ressonância magnética do osso (NMR). Isto permite 
reconhecer precocemente as alterações da flexibilidade do músculo cardíaco e da estrutura 
óssea trabecular. Estas últimas alterações só podem ser reconhecidas mais tarde também 
nos exames radiológicos convencionais, que na sua maioria são registados numa imagem 
de raios-X da mão. 



 

 

 

1.4. ABSORÇÃO DE OXALATO INTESTINAL (ABSORÇÃO 
DE OXALATO NOS INTESTINOS) 

 
Na hiperoxalúria primária, o oxalato excretado na urina é formado no corpo, principalmente 
no fígado (todas as formas de PH) ou adicionalmente também em todas as outras células 
do corpo (PH II). Comparativamente, o oxalato é absorvido mais nos intestinos na 
hiperoxalúria secundária. Tal situação pode ser encontrada quer numa ingestão 
exorbitantemente elevada de oxalato alimentar (espinafre, ruibarbo, batata doce, etc.), quer 
também em doenças inflamatórias crónicas do intestino, que por si só resultam em mais 
oxalato livre nos intestinos e, portanto, numa absorção mais fácil. 

A fim de explicar melhor uma hiperoxalúria secundária deste tipo, pode ser realizado o teste 
de absorção do oxalato [13C2]. Este teste é feito em dois dias consecutivos e, na maioria das 
vezes, em crianças em condições de internamento. Uma quantidade definida de cálcio e 
oxalato nos alimentos é dada em ambos os dias e também se dá uma quantidade definida 
de bebida. A urina de 24-h recolhida no primeiro dia é utilizada para determinar o valor de 
base. No segundo dia, é administrado o isótopo estável do ácido oxálico, que difere 
exactamente em 2 mg da massa do oxalato, podendo assim mais tarde também ser bem 
distinguido na urina através de espectrometria de massa. Dependendo do peso corporal, o 
paciente recebe entre 25-50 mg de oxalato de sódio, é novamente recolhida uma urina de 
24-h e, como mencionado acima, a variação percentual do ácido oxálico marcado é medida 
à parte do ácido oxálico que ocorre normalmente na urina. A tabela 3 mostra os valores 
normais e os resultados em grupos individuais de doentes. 

 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

Pacientes com pedras de CaOx: 

 Homens (n = 33) Mulheres (n = 27) Total (n = 60) 

Mediana 17.0 14.1 15.3 

Intervalo 2.6-32.8 1.7-37.7 1.7-37.7 

 
 
 

Pacientes com hiperoxalúria primária: 

 Homens (n = 8) Mulheres (n = 5) Total (n = 13) 

Mediana 8.2 7.1 7.0 

Intervalo 2.0-12.4 1.8-10.0 1.8-12.4 

 
 
 

Controlos/Pessoas saudáveis: 

 Homens (n = 23) Mulheres (n = 12) Total (n = 35) 

Mediana 10.6 9.6 10.4 

Intervalo 4.3-26.2 1.9-18.6 1.9-26.2 

 
Tab. 3: Absorção de oxalate intestinal [%] em crianças com pedras de oxalate de cálcio (CaOx), em 
crianças com hiperoxalúria primária (PH) e controlos saudáveis. Segundo Sikora et al., [13C2] 
oxalate absorption in children with idiopathic, calcium oxalate urolithiasis or primary hyperoxaluria. 
Kidney Int. 2008 Mar 12. 
 
Devido à dificuldade, especialmente, com pacientes pediátricos (que têm de ser internados 
no hospital), para crianças utiliza-se principalmente o teste "simples" ambulatório com três 
urinas consecutivas de 24 horas recolhidas sob diferentes dietas (dieta normal, baixa em 
oxalato, alta em oxalato). Além disso, as crianças são frequentemente incapazes de engolir 
a cápsula com oxalato marcado. 
 
 

1.5. BACTÉRIAS QUE DEGRADAM OXALATO 
 

1.5.1. OXALOBACTER FORMIGENES 
 
Oxalobacter formigenes (Oxf) é uma bactéria anaeróbica obrigatória, gram-negativa, que 
habita o tracto intestinal em 70-80% da população (Figura 6). Não só se encontra em 
humanos, mas também, por exemplo, em ruminantes, herbívoros, excrementos de aves, 
bem como em sedimentos marinhos. A taxa normal de colonialização é de 7,6 x 106 a 2,3 x 
108 unidades formadoras de colónias (UFC) por grama de fezes. Isto permite uma taxa de 



 

 

degradação de 5-8 mmol/grama/h de oxalato no intestino. Ao contrário dos humanos, a 
Oxalobacter possui duas enzimas que decompõem oxalato: Oxalil-CoA descarboxilase e 
formil-CoA transferase. Isto permite à Oxalobacter degradar o oxalato no tracto intestinal 
para CO2 e formato, e este último será metabolizado ou secretado posteriormente nas 
fezes. 

Tanto em pacientes que sofrem de hiperoxalúria primária como secundária, como em 
pacientes que sofrem de fibrose cística (FC) ou doença de Crohn, a Oxalobacter só é 
detectada numa minoria de pacientes. Esta seria mais uma razão para tratar estes doentes 
com Oxalobacter. 
 

1.5.2. ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACTÉRIA DE ÁCIDO 
LÁCTICO, EUBAKTERIUM LENTUM 

 
A todas estas bactérias é atribuída uma capacidade de decomposição mais ou menos 
distinta do oxalato. Aqui, as enzimas conhecidas da Oxalobacter estão a desempenhar um 
papel. Não são conhecidos estudos suficientemente convincentes sobre estas espécies de 
bactérias porque não existem ou têm conduzido a resultados decepcionantes. 
 

2. BIÓPSIA DE FÍGADO 
 
Para além da análise de urina e plasma, anteriormente a confirmação diagnóstica por meio 
de biopsia hepática foi primordial. Hoje em dia é realizada principalmente uma análise 
genética molecular. Na biopsia hepática, é determinada a actividade de AGT (PH I), 
GRHPR (PH II) ou HOGA (PH III) na célula hepática. A actividade de AGT pode ser 
determinada de acordo com vários métodos. Não são necessários mais de 2 mg de tecido 
para uma determinação adequada. Mesmo em doentes que sofrem de insuficiência renal 
crónica, a PH pode ser diagnosticada com segurança. 

 

 

 

Devido às muitas características diferentes da hiperoxalúria primária tipo I, nem sempre foi 
possível, através da actividade AGT, distinguir portadores da doença e verdadeiros 
pacientes. Especialmente  com uma actividade de AGT apenas marginalmente inferior ao 
normal, a distribuição da enzima nos organitos da célula hepática (peroxisoma/mitocôndria) 
também tem de ser analisada. Isto é importante porque a actividade da AGT também pode 
ser significativamente reduzida noutras doenças hepáticas, como numa cirrose hepática. A 
proteína AGT imunoreativa determinava-se também, até à última especificação do 
diagnóstico, por meio de Western blot. 
 

3. ANÁLISE DE DNA EM PH I 
 
O gene AGXT foi clonado e completamente analisado. Até agora foram identificadas mais 
de 200 mutações. O diagnóstico pode agora ser construído até à mutação conhecida por 
meio da chamada reacção de polimerase em cadeia (PCR) de DNA genómico específico do 
exão, que foi obtido, por exemplo, a partir de glóbulos brancos. Entretanto, isto permite uma 
análise genética molecular, que inclui uma análise completa de todo o gene para além da 



 

 

pesquisa das três mutações mais frequentes (c. 508A>C [anterior G630A], 33_34insC e 
731T>C). Isto permite um diagnóstico seguro, o que significa que uma biopsia hepática, por 
exemplo, antes do transplante combinado de fígado/rins, deixará de ser necessária. Este 
método aplica-se também aos outros dois genes de PH, GRHPR (PH II) e HOGA1 (PH III). 
 

4. DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL 
 
Um diagnóstico pré-natal (= antes do nascimento) será especialmente importante quando 
se conhece um caso patológico dentro de uma família e com uma oxalose infantil grave. 
Uma determinação do ácido oxálico no líquido amniótico não representa um parâmetro 
adequado para o diagnóstico pré-natal. É possível medir todas as substâncias, que também 
são importantes na urina para o diagnóstico, mas a AGT materna desempenha um papel 
importante no metabolismo do ácido oxálico na criança, pelo que são medidos valores 
erradamente baixos de oxalato no líquido amniótico. 

Uma vez que a AGT (PH I) só pode ser encontrada em células do fígado e não, por 
exemplo, em outras células do tecido ou glóbulos brancos ou leucócitos, uma nova biopsia 
hepática teria de ser realizada para medir a actividade AGT da criança. Isto significa um 
risco significativo para a mãe e para a criança. Uma actividade significativa de AGT também 
só pode ser determinada após a 14ª semana de gravidez, enquanto que a AGT poderia ser 
verificada imunoelectronicamente a partir da 9ª semana de gravidez. Os valores 
permanecem claramente abaixo dos valores normais anteriormente citados na gravidez em 
curso, uma vez que os peroxissomas das células hepáticas ainda são bastante pequenos. 
Uma biopsia hepática das crianças dentro da mãe é limitada devido a "problemas técnicos". 
Por conseguinte, é apenas possível a partir da 16ª semana de gravidez obter material 
suficiente com baixo risco. Mesmo que a actividade do AGT após biopsia hepática em 
crianças tenha sido determinada com sucesso e um diagnóstico microscópico 
imunoelectrónico tenha sido realizado várias vezes e também publicado, tal procedimento 
pode levar a complicações indesejáveis (por exemplo, um aborto espontâneo) e, portanto, 
este métdo é considerado obsoleto. 

É possível realizar um diagnóstico atempado através de uma análise de DNA após uma 
amostragem de vilosidades coriónicas (extracção de células da cavidade membranar), 
especialmente quando há membros conhecidos da família com esta patologia. 

Após um diagnóstico pré-natal, o aconselhamento genético dos pais deve absolutamente 
considerar a heterogeneidade da progressão da doença. Mesmo em mutações idênticas do 
gene AGXT em irmãos, podem ocorrer sintomas característicos da doença completamente 
diferentes. O seguimento de irmãos com uma mutação idêntica é mencionado aqui como 
exemplo, onde no caso de um irmão o diagnóstico de PH I foi feito com base em 
parâmetros de excreção tipicamente superiores, bem como por uma biopsia hepática (antes 
dos testes genéticos serem possíveis). Foi encontrada uma nefrocalcinose grave (rins 
brancos) e uma deterioração progressiva da função renal. A irmã do paciente permaneceu 
sem sintomatologia clínica com apenas uma excreção ligeiramente elevada de ácido 
oxálico. No entanto, ambos os pacientes são genotípicamente idênticos, homozigotos (= 
uma mutação em ambos os cromossomas cada um) tanto para a mutação c. 508A>C como 
para os polimorfismos C154T. O aconselhamento genético de numerosas famílias pode ser 
bastante difícil com base nestas descobertas, uma vez que uma previsão precisa da 
progressão da doença não é certamente possível. Portanto, coloca-se a questão de saber 
se um exame pré-natal ainda faz sentido, se não é possível uma declaração segura sobre a 



 

 

progressão da doença após o nascimento. Além disso, deve notar-se que a doença é 
passível de ser tratada de forma significativamente melhor. 

 

Se há um caso de PH numa família, todos os outros membros da família têm também de 
ser examinados. Isto não se aplica apenas aos irmãos, mas também aos pais e avós. Por 
vezes são obtidos resultados surpreendentes, como no caso relatado acima, onde uma 
herança vertical (pseudo-dominante) foi detectada, de modo que a geração dos pais 
também é afectada. O princípio aplica-se a todas as pessoas envolvidas, quanto mais cedo 
for feito o diagnóstico melhor é a hipótese de um tratamento adequado para evitar a rápida 
deterioração da doença. 
 
 

 

3. Tratamento 

 

 
 
 
 

1. PROFILAXIA 
 

1.1. GENERALIDADES 
 
Um consumo diário de líquidos > 2-3 L/m2 de superfície corporal é um primeiro parâmetro 
importante para melhorar a solubilidade do oxalato de cálcio na urina através da diluição da 
urina. Os pacientes devem ser lembrados frequentemente, mesmo para uma medida tão 
simples mas eficaz, uma vez que a maioria deles não está habituada a beber uma tal 
quantidade de líquido ao longo do dia. 

 

 

BEBER MUITOS LÍQUIDOS É 
IMPORTANTE! 
 
Não há verdadeiro sucesso em qualquer medida 
terapêutica conservadora, se não for assegurada 
uma ingestão regular e adequada de líquidos! 

 
 
 
 

 
 
Fig. 8: A ingestão regular de líquidos ao longo do dia é absolutamente necessária. 
 
Em pacientes pequenos, um tubo gástrico permanente (PEG) pode ser considerado a fim 
de fornecer uma quantidade suficiente de líquido durante a noite. Em caso de febre alta, 
diarreia grave ou em caso de perda de líquido por qualquer outro motivo, deve ser 
rapidamente aplicado um soro intravenoso permanente, e o doente deve ser levado a um 



 

 

médico! O paciente deve sempre trazer um certificado com o diagnóstico e os detalhes do 
médico assistente para quaisquer questões. 
 

Comida Ácido oxálico 
em mg/100 g 
100 g 

 Tabela 4:  Teor de ácido oxálico em 
produtos alimentares. Modificado de Hesse 
A. Bach D (1982) Urinary calculi, 
pathobiochemistry and clinical chemical 
diagnostics. Thieme, Stuttgart pp 213 – 216 
e Siener R et al (2003) Dietary risk factors 
for hyperoxaluria in calcium oxalate stone 
formers. Kidney Int; 63(3):1037 – 43. 

 
Não devem ser observadas regras 
alimentares específicas, apenas devem ser 
evitados produtos alimentares com elevado 
teor de ácido oxálico, tais como espinafres 
ou ruibarbo (Tabela 4). Em pacientes com 
hiperoxalúria primária, a ingestão de oxalato 
de produtos alimentares é mais baixa do 
que em pessoas saudáveis. Isto significa 
que a proporção de ácido oxálico que vem 
com os alimentos é mais baixa na urina. Se 
for recomendada ao paciente uma dieta 
restritiva rigorosa, para além de todas as 
outras medidas, pode acontecer 
rapidamente que a cooperação do paciente 
nas intervenções terapêuticas realmente 
importantes deixará de ser a melhor. 
Embora tenha sido recentemente publicada 
uma certa influência dos alimentos no nível 
de excreção de oxalatos, ainda assim 
preferimos passar sem conselhos dietéticos 
detalhados, e indicar apenas alguns 
produtos alimentares com um teor mais 
baixo de oxalato. 

Frutas:  

Bananas 0.7  

Maçãs 1.5  

Laranjas 6.2  

Morangos 15.8  

Uva-espim 19.3  

Vegetais:  

Espargo (cozido) 1.7  

Batata-doce 280-570  

Feijão (fresco) 43.7  

Beterraba (cozida) 96.8-121  

Espinafre (cozido) 356-780  

Ruibarbo 537  

Pão:  

Pão de centeio 0.9  

Pão branco 4.9-8.6  

Doce:  

Compota 4.5-10.8  

Cacau em pó 623  

Bebida:  

Café 1.0  

Café em pó 57-230  

Cerveja 1.7  

Vinho 3.1  



 

 

Chá (2 min.) 7.0-10.8  

Folhas de chá 375-1450  

 
 
 
A ingestão regular de grandes quantidades de vitamina C, um dos importantes precursores 
do oxalato, deve ser evitada. Foram descritos numerosos casos de hiperoxalúria 
secundária, por ingestão de vitamina C, que conduziram à formação de depósitos de CaOx 
na pele e em outros tecidos. No caso da cistinúria, outra doença congénita de cálculos, a 
vitamina C é administrada terapeuticamente. Em muitos casos, a hiperoxalúria é induzida 
com elevadas quantidades de vitamina C, o que pode ser absolutamente problemático. 

A restrição da ingestão de sal, pode reduzir a iabsorção de oxalatos. O mesmo é 
conseguido através de uma ingestão moderadamente aumentada de cálcio, uma vez que o 
cálcio une-se ao ácido oxálico nos intestinos, e estes complexos de CaOx serão 
eventualmente eliminados com as fezes e não serão absorvidos pela circulação sanguínea. 
No entanto, não deve ser recomendada uma ingestão excessiva de cálcio, uma vez que o 
oxalato é produzido principalmente no fígado na hiperoxalúria primária e não se absorve 
primordialmente nos intestinos. Uma maior ingestão de cálcio pode levar a uma maior 
excreção de cálcio e, portanto, a uma saturação urinária ainda maior para o oxalato de 
cálcio. 

A terapia medicamentosa da hiperoxalúria primária é baseada em várias pedras angulares, 
que estão ligadas dependendo do centro de tratamento. 
 

1.2. PIRIDOXINA = VITAMINA B6  
 
A alanina:glioxolato aminotransferase (PH I) requer vitamina B6 como co-factor. Em alguns 
pacientes, a administração diária de vitamina B6 (sobretudo em pacientes em que a AGT 
está no organito errado da célula hepática) leva a uma redução, por vezes até a uma 
completa normalização da excreção de ácido oxálico. Uma vez que mesmo uma pequena 
redução da excreção de oxalato representa uma melhoria significativa, ou seja, uma 
diminuição da saturação relativa da urina para oxalato de cálcio, deve ser iniciada uma 
intervenção terapêutica em cada paciente com um aumento gradual das doses de B6 de 5-
20 mg/kg de peso corporal por dia. Em alguns pacientes, mesmo uma pequena quantidade 
(20 mg) é suficiente para atingir um efeito na produção e excreção de oxalato, enquanto em 
outros deve ser procurada uma dose máxima. Uma intervenção terapêutica inclui uma dose 
inicial de 5 mg/kg de peso corporal/dia em duas doses individuais, seguida de uma análise 
de urina aproximadamente 3-4 semanas após o início da medicação. Isto permite provar um 
eventual sucesso terapêutico através da medição da excreção de oxalato, enquanto a 
dosagem pode ser adaptada em intervalos de 5 mg/kg de peso corporal/dia se a diminuição 
da excreção de oxalato não for satisfatória. Se não tiver sido alcançada qualquer diminuição 
da excreção de oxalato após 6-12 meses, a terapia deve ser terminada a fim de melhorar a 
cooperação do paciente no que diz respeito a medidas de tratamento adicionais. Os efeitos 
secundários conhecidos da terapia de alta dose de B6 são parestesia (= picadas) nas mãos 
e nos pés, e uma sensibilidade táctil distinta. Também foi relatado um aumento da 
inquietação nas crianças. Os níveis séricos de vitamina B6, que devem estar claramente 
acima do valor normal, podem ser determinados para controlo terapêutico. 
 



 

 

1.3. MEDICAÇÃO COM CITRATO ALCALINO 
 
O objectivo da terapia com citrato alcalino é reduzir a saturação na urina para oxalato de 
cálcio. Os citratos formam complexos solúveis com cálcio, pelo que há menos cálcio 
disponível para a ligação ao oxalato e a urina apresenta uma menor saturação para o 
CaOx. No fígado, o citrato é convertido em bicarbonato e conduz assim a um estado 
metabólico alcalino (valor pH mais elevado no sangue e na urina), e é excretado mais citrato 
na urina (que não é necessário para manter o pH sanguíneo num intervalo aceitável). 

Num estudo piloto e num estudo de longo prazo em pacientes que sofrem de hiperoxalúria 
primária sob terapia com citrato alcalino, esta medicação permitiu a estabilização da função 
renal, uma redução da taxa de passagem de cálculos renais e/ou um menor grau de 
calcificação renal. 

A dosagem de citrato alcalino é de 0,1-0,15 g/kg de peso corporal por dia (0,3-0,5 mmol/kg) 
de uma preparação contendo citrato de sódio e/ou potássio. Na maioria dos pacientes, que 
cooperaram bem durante um período de observação de vários anos, a função renal 
manteve-se estável ou até melhorou. Os melhores parâmetros de controlo para uma menor 
cooperação dos pacientes são a clínica (aumento acentuado da taxa de passagem de 
cálculos renais), uma excreção reduzida de citrato urinário, ou um valor ácido do pH da 
urina. 
 

 
 
 
 
Fig. 9: Diagrama de fluxo do mecanismo de ação terapéutico do citrato alcalino.. 
 
 

1.4. OUTROS INIBIDORES DA CRISTALIZAÇÃO DE 
OXALATO DE CÁLCIO 
 



 

 

Na sua eficácia, o ortofosfato também é comparável ao citrato alcalino. Além disso, é 
recomendada a administração de magnésio. Ambas as substâncias levam a uma boa 
inibição da cristalização do oxalato de cálcio. Por exemplo, em pacientes que sofrem de 
eliminação recorrente de cálculos renais, notou-se um efeito favorável do magnésio na 
saturação urinária do CaOx. No entanto, até agora há poucos relatos sobre o curso a longo 
prazo em pacientes que sofrem de PH sob medicação de ortofosfato e/ou magnésio. 
 
 

1.5. TERAPIAS FUTURAS 
 
A Oxalobacter formigenes (Oxabact®, Oxthera AB, Suécia) é uma bactéria anaeróbica que 
utiliza oxalato como sua única fonte de carbono. Administrado oralmente, O. formigenes 
degrada o oxalato intestinal levando a uma absorção reduzida de oxalato e, por outro lado, 
activa o transportador intestinal de oxalato (SLC26A6), o que resulta num transporte activo 
de oxalato do sangue (oxalato produzido no fígado) para o lúmen intestinal. Actualmente, O. 

formigenes está em ensaios clínicos de fase III, controlados por placebo (NCT02000219), 
em doentes com PH ainda com boa função renal, mas com valores elevados de oxalato 
plasmático (> 10 mol/l). Os resultados de ensaios anteriores mostraram que a O. 

formigenes é capaz de baixar o valor do oxalato plasmático. No entanto, resultou numa 
elevada secreção de oxalato na urina, embora fosse esperado o contrário. A elevada 
excreção de oxalato urinário pode ter sido causada pela dissolução de depósitos sistémicos 
de oxalato, o que seria um efeito positivo. O ponto final primário do presente estudo será, 
portanto, a alteração do oxalato plasmático. Num estudo de diálise foi demonstrado ao 
longo de vários anos que os valores de oxalato plasmático estavam a diminuir, a situação 
clínica dos pacientes estabilizou e até melhorou, e assim os pacientes encontravam-se 
numa melhor condição clínica quando foi realizado o transplante. Como descrito acima, a 
progressão normal sob diálise caracteriza-se por um aumento do oxalato plasmático e uma 
rápida deterioração da deposição sistémica de oxalato. 
 
A ALLN-177 (Allena Pharmaceuticals, EUA) é uma oxalato decarboxilase recombinante, ou 
seja uma enzima que decompoõe oxalato sob a forma de comprimidos, que também é 
capaz de degradar o oxalato no tracto intestinal. Mesmo que a ALLN-177 não active 
directamente o transporte do oxalato no intestino, a diferença de concentração gerada pela 
degradação é possivelmente suficiente para conseguir uma deslocação do oxalato do 
sangue para o tracto intestinal. Em pessoas saudáveis com uma dieta rica em oxalatos, a 
ALLN-177 reduziu a excreção de oxalato na urina e está actualmente em estudo em 
pacientes que sofrem de hiperoxalúria secundária, bem como em pacientes que sofrem de 
PH II e PH III (NCT03391804). 

Uma outra abordagem terapêutica utiliza RNA de interferência (RNAi). Esta abordagem 
intervem ao nível da tradução do RNA. Neste caso, pequenas moléculas de RNA de dupla 
cadeia (RNA pequeno interferente, siRNA) estão ligadas a um complexo protéico 
citoplasmático (complexo silenciador inducido por RNA, RISC), que degrada de forma muito 
específica o RNA mensageiro (mRNA) e assim evita a tradução da proteína 
correspondente. Isto significa que uma informação errada é colocada no local (no fígado) 
que normalmente produziria uma enzima envolvida no metabolismo do oxalato. Se não for 
produzida a enzima, a síntese de oxalato no fígado pode ser significativamente reduzida ou 
mesmo completamente bloqueada. Actualmente, estão em estudo duas moléculas de RNAi 
para tratamento da PH: 
 



 

 

O ALN-601 (Lumisaran®, Alnylam Pharmaceuticals, EUA) tem como alvo o mRNA da 
glicolato oxidase (GO) e, assim, previne a síntese desta enzima. Isto reduz a produção de 
glioxilato (o precursor do oxalato) e, portanto, também a produção de oxalato. Nos animais, 
a secreção de oxalato na urina poderia ser reduzida em 98% através da administração 
subcutânea de ALN-601. Em pessoas saudáveis, o ALN-GO1 poderia bloquear 80% do 
mRNA correspondente sem efeitos secundários relevantes. Os primeiros resultados de um 
ensaio clínico de fase I/II são bastante formidáveis. Em pacientes que sofriam de PH I, a 
excreção de oxalato na urina foi reduzida em média em 68%. Estão agora a realizar-se 
outros ensaios, que estudam a segurança e tolerância a longo prazo (NCT03350451). 

 

Nedosiran® (Dicerna Pharmaceuticals, EUA) tem influi na tradução da lactato 
desidrogenase específica do fígado A (LDHA), que impede a conversão do glioxilato em 
oxalato mais a jusante no proceso que o Lumasiran®, sendo assim capaz de tratar as três 
formas de PH. A eficácia foi anteriormente comprovada num modelo animal e é agora 
analisada mais detalhadamente nos seres humanos. No âmbito do estudo PHYOX, foram 
examinadas 25 pessoas saudáveis (com grupo placebo) e 16 pacientes que sofriam de PH 
I/II. As primeiras avaliações mostraram que a excreção urinária de oxalato foi claramente 
reduzida até ao intervalo normal com uma administração subcutânea de Nedosiran®. 
 
Atualmente, a inflamação crónica do rim causada pelos cristais de CaOx é também objecto 
de investigação. Constatou-se recentemente que um componente importante no processo 
de inflamação é o "Inflammasona". Trata-se de um complexo protéico dentro do citosol dos 
macrófagos, que é secregado após a activação e depois activa a enzima caspase-1. Isto 
activa mais tarde a citocina IL-1ß e IL-18. Isto atrai mais macrófagos e linfócitos, que 
apoiam o processo inflamatório, e que levam à formação de granulomas e eventualmente à 
fibrose renal. Ou seja, isto significa que os cristais de oxalato ao serem absorvidos pelo 
tecido renal, estão a iniciar um processo inflamatório, que mais tarde leva à inflamação 
crónica e, consequentemente, à cicatrização dos rins. 

Em ratinhos que desenvolvem uma cicatrização dos rins devido a uma alimentação rica em 
oxalatos, o CRID-3, uma substância que suprime esta reacção inflamatória, atrasa 
significativamente a progressão da cicatrização. Antes que os cristais de CaOx possam 
entrar no tecido renal, estes ligam-se à superfície dos pequenos tubulos renais. O receptor 
TNF (factor de necrose tumoral) parece contribuir para o efeito, uma vez que os animais 
não desenvolvem qualquer depósito de CaOx sem este receptor (animais com duplo KO do 
gene TNF). No modelo do ratinho, o R-7050  que é um bloqueador do receptor TNF atrasou 
a progressão da nefrocalcinose e, portanto, também a cicatrização dos rins. 

Como abordagem curativa, actualmente estudam-se terapias genéticas ou também o novo 
método CRIPS/Cas. Na terapia genética, um vector SVac (vector = veículo de transporte), 
um vector recombinante do vírus do polioma de macaco SV40, transporta informação 
normal (saudável) do gene afectado para o fígado. Para os seres humanos, isto é seguro 
porque o vírus não se pode multiplicar e não causa qualquer resposta imunológica. No 
modelo animal, foi demonstrado que o SVac aplicado por via intravenosa conduziu a uma 
expressão do gene desejado (saudável) no fígado. Uma vez que os genes afectados pela 
PH são mais ou menos específicos do fígado, esta poderia de facto ser uma abordagem 
curativa para estes doentes. No método CRISPR/Cas, a informação defeituosa é substituída 
por informação corrigida (saudável). (Figura 10, modificada de Weigert et al, Expert Opinion 
in Emerging Drugs, Volume 23, Issue 4, 2018). 



 

 

 
 

Fig. 10: Visão geral dos mecanismos patológicos subjacentes às PH I-III e representação esquemática 
de possíveis novas terapias para as hiperoxalúrias primárias. PH I resulta de uma mutação do gene 
AGXT (codifica a alanina:glioxilato aminotransferase), PH II de uma mutação no gene GRHPR (codifica 
a glioxilato redutase/hidroxipiruvato redutase), e PH III de uma mutação no gene HOGA1 (codifica a 4-
hidroxi-2-oxoglutarato aldolase 1). Cada subtipo leva a uma acumulação de oxalato, que tem de ser 
eliminado pelos rins. As alternativas de tratamento possíveis (vermelho: terapia estabelecida, aqui B6), 
laranja: tratamento em estudo clínico, verde: opção de tratamento futuro): 1) lumisaran, um 
medicamento baseado em RNAi, suprime a glicolato oxidase (GO), produz-se menos oxalato, 2) DCR-
PHXC, um outro medicamento baseado em RNAi, dirigido contra a lactato desidrogenase A específica 
do fígado (LDHA), que também leva a uma produção reduzida de oxalato, 3) ALLN-177 é uma oxalato 
descarboxilase, uma enzima microbiana recombinante, que degrada o oxalato no intestino e reduz a 
absorção de oxalato no intestino, 4) O. formigenes é uma bactéria anaeróbica que utiliza o oxalato 
como única fonte de carbono; é utilizada para degradar o oxalato no intestino e activar um 
transportador de oxalato intestinal, o que leva a uma secreção activa de oxalato plasmático para o 
lúmen intestinal, 5) CRID-3 inibe o  inflammasoma NLRP3, o que impede o desenvolvimento de fibrose 
renal, 6) R-7050, um bloqueador do receptor TNF, impede a adesão de cristais de oxalato de cálcio no 
lúmen do túbulo proximal, 7) DECA, ácido amino oxiacético e emetina impedem a entrada de AGT nas 
mitocôndrias, 8) moléculas derivadas do ácido salicílico, que também inibem a enzima GO, 9) 
CRISPR/Cas reduz a produção de glioxilato através da edição do gene da GO, 10) vectores AVV, 
vectores SVac para expressão genética de enzimas funcionais no fígado. 

 
  



 

 

 
 

2. TRATAMENTO DA PASSAGEM DE 
CÁLCULOS RENAIS 
 
A passagem recorrente de cálculos urinários representa um grande problema da 
hiperoxalúria primária. Um cálculo que bloquea o tracto urinário, por exemplo um cálculo no 
ureter, obriga a executar um procedimento cirúrgico, que deve ser o menor possível. No 
entanto, a remoção de um cálculo por cirurgia só deve ser considerada para os cálculos 
obstrutivos ou no caso de uma carga maciça de cálculos no(s) rim(s) e a passagem 
frequente e dolorosa de cálculos renais, bem como no caso de cálculos secundários 
infectados. Os cálculos renais, que não são obstrutivos ou assintomáticos, podem ser 
deixados in situ.. 
 

 

Fig. 11: Grânulos de pedra depois de esmagados 
por ondas de choque de um cálculo coraliforme na 
pélvis renal esquerda de uma rapariga de 9 anos 
de idade que sofre de hiperoxalúria primária Tipo I 
(perda da função renal após litotrícia extracorporal 
por ondas de choque). 

 

Fig. 12: Tomografia computorizada de um cálculo 
coraliforme na pélvis renal esquerda de um 
paciente de 16 anos de idade que sofria de PH I. 
O cálculo coraliforme tinha-se desenvolvido num 
espaço de tempo muito curto devido à falta de 
ingestão de medicamentos. O cálculo renal foi 
removido cirurgicamente, sem destruição prévia 
do cálculo seguido devido a uma nefrocalcinose 
associada. 

 
 
Em hiperoxalúria primária, a litotrícia extracorporal por ondas de choque, ESWL, deve ser 
evitada, tanto quanto possível, uma vez que as ondas de choque podem danificar 
irreversivelmente o parênquima renal, especialmente em pacientes que sofrem de 
calcificação dos rins. A maioria dos doentes que sofrem de PH mostra tal calcificação 
(nefrocalcinose) de uma forma mais ou menos distinta e, por conseguinte, a ESWL só deve 
ser utilizada em caso de indicação particular. Os efeitos anteriormente descritos da ESWL 
em doentes que sofrem de PH variam desde o sucesso até à perda de um rim, e 
consequente deterioração da deposição de oxalato sistémico, até à insuficiência renal 



 

 

aguda dos dois rins após a ESWL. Por exemplo, foi observada num doente que sofria de 
PH II uma insuficiência renal crónica após ESWL (grandes hematomas em ambos os lados 
e a necessidade de remover os rins devido a hemorragia). É claro que não é 
completamente certo que a ESWL contribua significativamente para uma tal insuficiência 
renal ou se uma insuficiência renal crónica anteriormente existente teria progredido da 
mesma forma sem ESWL. 

Em geral, é preferível um método minimamente invasivo para remoção de cálculos, como a 
nefrolitotomia percutânea, que é um método urológico que envolve apenas uma pequena 
incisão na pele. Ou a destruição de uma pedra ureteral por meio de ureterorrenoscopia (ver 
directrizes urológicas).. 
 
 

3. DIÁLISE  

Nenhuma forma de terapia de substituição renal permite uma remoção suficiente do oxalato. 
Isto significa que o valor de oxalato no sangue aumenta progressiva e continuamente. Além 
disso, resulta num aumento constante da saturação do sangue para o oxalato de cálcio e 
muito rapidamente numa sobresaturação do sangue com deposição de cristais de CaOx em 
todos os tecidos. 

Tanto em adultos como em crianças, a remoção (depuração) do ácido oxálico é melhor com 
a hemodiálise (HD) do que com a diálise peritoneal (DP), com ∼ 115 ml/min. x 1,73m2 de 
superfície corporal através da HD do que com apenas ∼ 5-8 ml/min para a DP. Em adultos, 
os valores de depuração para diálise peritoneal são inferiores em 50% do que em crianças 
(4,0 ± 0,5 ml/min.). A melhor depuração em crianças é explicada pela maior superfície 
peritoneal em comparação com a área de superfície corporal. 

A taxa semanal de eliminação do ácido oxálico é igual em ambos os métodos de diálise 
(terapia padrão 3 x 5 h de hemodiálise e diálise peritoneal ambulatorial com 2,3% de 
solução de glucose, enchimento de 40 ml/kg de peso corporal e 4 mudanças de saco 
diarias). Semanalmente são eliminados cerca de 6-9 mol oxalato em pacientes com PH I. 
Assim, a taxa semanal de eliminação de ambas as terapias de substituição renal é 
claramente inferior à produção endógena de oxalato de aproximadamente 4-7 mmol por dia. 
Em pacientes que sofrem de PH II, parece haver uma melhor taxa de eliminação de ácido 
oxálico, a taxa média de eliminação é de 1,1 mol oxalato/24 h (0,8 mol/24 h para o ácido L-
glicérico) em diálise peritoneal ambulatória, em comparação com apenas 0,3 mol oxalato/24 
h em pacientes (adultos) que sofrem de PH I. 

Para a preparação cirúrgica de pacientes com transplante combinado fígado/rins, o oxalato 
deve ser removido tanto quanto possível do corpo para manter a carga sistémica de oxalato 
tão baixa quanto possível. A frequência de hemodiálise de 3 x 5 h por semana como diálise 
padrão pode ser aumentada para 6 x 3-4 h/semana ou mais, a fim de remover o máximo 
possível de ácido oxálico do corpo antes do transplante. Uma combinação de hemodiálise e 
diálise peritoneal deve ser considerada antes do transplante. No entanto, com estas 
medidas ainda se remove uma quantidade insuficiente de ácido oxálico se houver um 
depósito de oxalato sistémico muito grande, por exemplo, após um longo período de diálise. 
É possível evitar que o nível de oxalato plasmático aumente excessivamente com uma 
combinação de métodos de diálise, mas este permanece continuamente num nível elevado. 
No entanto, ainda haverá uma deslocação do oxalato para os tecidos do corpo. 
 
 



 

 

4. TRANSPLANTE 
 
O tempo e o modo de transplante podem ser diferentes entre centros. O transplante 
combinado de fígado/rins para PH I e o transplante de rim isolado para PH II foram 
vanguardistas. Entretanto, o transplante combinado de fígado/rins tornou-se necessário em 
alguns pacientes com PH II, também. Na PH I, a doença só pode ser "curada" com o 
transplante de fígado. Se de todo, um transplante renal isolado deve ser feito apenas em 
pacientes (mais velhos), com bom sucesso terapêutico da vitamina B6.  No entanto, as 
experiências dos Registos Europeus de Transplantes mostram taxas de sobrevivência 
bastante baixas com transplantes isolados de rins. 

Um transplante não será levado em consideração até que o desempenho da filtração dos 
rins seja bom (> 40 ml/min. x 1,73 m2 de superfície corporal) e que a remoção do oxalato 
seja realizada de forma adequada, de modo a que os efeitos da oxalose sistémica sejam 
evitados. Um outro procedimento também deve ser mencionado aqui: primeiro realiza-se 
um transplante de fígado para substituir a enzima em falta e para normalizar a produção de 
oxalatos, e depois transplanta-se um rim (procedimento KALT, rim após fígado) após 
redução do depósito de oxalatos no corpo através de diálise agressiva. A decisão sobre o 
modo de transplante e o momento do transplante deve ser tomada considerando a situação 
do paciente no que diz respeito a um quadro clínico muito variável, particularmente na PH I. 

Na insuficiência renal crónica, o transplante combinado fígado/rins é ainda hoje preferido 
para a PH I, particularmente se um transplante puder ser realizado antes da ocorrência de 
uma oxalose sistémica. Ao contrário, um transplante renal isolado envolve sempre o 
elevado risco de uma rápida nova insuficiência renal causada, outra vez, por depósitos de 
oxalato de cálcio. Isto acontece mesmo se forem aplicadas medidas agressivas de diálise 
para a remoção do ácido oxálico antes e depois do transplante. 

Se a função renal ainda não estiver comprometida e, portanto, os efeitos da oxalose 
sistémica ainda não tiverem ocorrido, um transplante hepático isolado poderia ser 
considerado. Foram descritos vários casos de um tal procedimento com bons resultados. A 
vantagem deste procedimento é com certeza a preservação da própria função renal, mas, 
acima de tudo, a prevenção da oxalose sistémica. Outras experiências positivas mostram 
que em casos específicos pode resultar na diminuição dos depósitos de oxalato de sangue 
e oxalato no corpo com uma função renal estável a longo prazo, pelo que um transplante 
renal subsequente já não é necessário. Deve salientar-se que deve ser sempre uma 
decisão individual do centro de transplante e do paciente. A grande desvantagem desta 
forma de transplante é o timing, uma vez que a progressão clínica do paciente não é 
previsível e, portanto, o transplante pode ter lugar mais tarde e os imunossupressores com 
todos os seus riscos são administrados durante muito tempo, embora não sejam 
verdadeiramente necessários. 
 
As boas experiências (por exemplo, evolução sem complicações durante > 8 anos após o 
transplante combinado) também mostram que os efeitos da oxalose sistémica são 
geralmente reversíveis. Em particular, os depósitos maciços de oxalato de cálcio nos ossos 
e na medula óssea dissolvem-se completamente com o tempo, a formação de sangue 
recupera novamente e a densidade óssea aumenta. Mesmo um depósito extremo de CaOx 
no músculo cardíaco não deve ser obstáculo a um transplante dirigido. Após um transplante 
bem sucedido, todos estes pacientes mostraram uma clara melhoria da função cardíaca, 
com uma redução dos depósitos de CaOx. Também foram relatas gravidezes bem 



 

 

sucedidas após um transplante combinado de fígado/rins. Apenas não diminuíram 
realmente os depósitos oculares, que são extremos em pacientes com oxalose infantil. 

Vale também a pena mencionar que acima de tudo o transplante de fígado pode envolver 
problemas maiores (por exemplo, colestase permanente). Tais complicações podem mesmo 
chegar ao ponto de reduzir a qualidade de vida de um paciente de forma tão dramática, que 
afirmam que mesmo a diálise seria um procedimento preferido e que não voltariam a decidir 
pelo transplante, se tivessem escolha. 

 

Um transplante num paciente que sofre de hiperoxalúria primária só 
deve ser realizado num centro que seja realmente especializado 
nesta doença. 

 
 
No que respeita à evolução parcialmente dramática de uma hiperoxalúria primária, um 
transplante deve ser planeado o mais cedo possível, para que possa ser realizado antes 
que as complicações de uma oxalose sistémica se tornem aparentes. Neste caso, deve ser 
dada atenção a todas as medidas terapêuticas para preservar a função renal, uma vez que 
mesmo uma função residual mínima dos rins na eliminação do ácido oxálico é mais eficiente 
do que qualquer terapia de substituição renal. Um depósito demasiado grande de oxalatos, 
como em casos de oxalose sistémica, afectará definitivamente o sucesso de um 
transplante. 
 

5. CONCLUSÃO 
A excreção de oxalato urinário deve ser analisada em cada paciente com cálculos ou 
calcificação renal. Numa excreção claramente elevada de oxalato urinário, é urgentemente 
recomendada uma avaliação mais aprofundada, uma vez que um diagnóstico atempado de 
um doente que sofra de hiperoxalúria primária decidirá a progressão futura da doença: uma 
preservação a longo prazo da função renal versus uma insuficiência renal precoce. 

Uma gestão terapêutica agressiva é absolutamente necessária, sobretudo no que diz 
respeito a uma ingestão diária suficiente de líquidos. Em crianças pequenas, um tubo 
gástrico permanente deve ser inserido no estômago para que o líquido também possa ser 
fornecido durante a noite. Actualmente, existem bastante poucas opções terapêuticas. Em 
alguns pacientes que sofrem de PH I, o tratamento com vitamina B6 é bem sucedido. Em 
geral, ao paciente que sofre de hiperoxalúria deve ser administrado citrato alcalino ou 
ortofosfato para melhorar a solubilidade do oxalato na urina. Ainda não existem novos 
medicamentos disponíveis, mas um grande número de novas opções terapêuticas estão em 
ensaios clínicos (ver Figura 10). Os novos medicamentos mencionados serão certamente 
revolucionários para a terapia da PH e a opção do transplante hepático já não será 
necessária! 

Nenhuma terapia de substituição renal é capaz de eliminar uma quantidade suficiente de 
oxalato. Um transplante rápido deve, portanto, ser considerado. Na PH I, o transplante 
combinado de fígado/rins é o método preferencial, na PH II o transplante isolado de rim é 
suficiente. 



 

 

 

O diagnóstico precoce da hiperoxalúria primária é absolutamente 
necessário! 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

6. GRUPOS DE APOIO E CENTROS 
 
Até ao momento, foram estabelecidos grupos de apoio bem organizados na Alemanha 
(www.PH-Selbsthilfe.org), na Holanda, em Espanha 
(https://asociacionaphes.wordpress.com) e nos EUA (www.ohf.org). O grupo europeu de 
apoio da PH foi fundado recentemente (www.ph-Europe.net). Todas estas organizações 
estão a cooperar, e têm planos para criar uma estrutura de nível superior. Os contactos das 
pessoas na Alemanha, Europa e nos EUA podem ser estão nos correspondentes websites. 
 

       and  

 
 
 
Na Europa, um grupo de cientistas juntou-se ao European Hyperoxaluria Consortium 
(www.oxalEurope.com). Para além de uma base de dados europeia, existem projectos de 
investigação conjunta. 
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Nos EUA, vale a pena mencionar sobretudo o Hyperoxaluria Center do Rare Kidney Stone 
Consortium (http://www.mayoclinic.org/nephrology-rst/hyperoxaluriacenter.html). Têm 
também uma base de dados de pacientes, que é organizada conjuntamente 
(www.rarekidneystones.org). 
 

 
 
 



 

 

 

4. APÊNDICE 

 

 
 
 
Medicação com citrato 
 

SOLUÇÃO DE SHOL MODIFICADA 
Receita: 
Citrato de sódio 150 mmol/l (= 44.1 g de citrato de sódio/l) 
Citrato de potássio 150 mmol (= 48.7 g de citrato de potássio/l) 
Adicionar 1 litro de água purificada (sem aditivos) 
0.3 mol/l (0.3 mmol/ml) citrato 
Dose inicial: 1-2 ml/kg/dia = 0.6 mmol/kg/d 
 

COMPRIMIDOS EFERVESCENTES BLEMAREN contêm por comprimido: 
6 mmol de ácido cítrico (1197 mg) 
2.8 mmol de citrato de sódio (835.5 mg) 
9.6 mmol de hidrogenocarbonato de potássio (967.5 mg) 
(o ácido cítrico metaboliza-se completamente a citrato) 
8.8 mmol de citrato/comprimido efervescente (= 30 ml solução de Shol) 
 

COMPRIMIDOS EFERVESCENTES BLANEL contêm por comprimido: 
7 mmol de ácido cítrico (1409 mg) 
4.8 mmol de citrato de potássio (1586 mg) 
Hidrogenocarbonato de sódio e carbonato de sódio 
(o ácido cítrico metaboliza-se completamente a citrato) 
11.8 mmol de citrato/comprimido efervescente (= 39.3 ml solução de Shol) 
 

MASSA MOLAR 

Citrato de potássio: 294.0 g/mol 

Citrato de sódio: 324.6 g/mol 

Ácido cítrico: 199.5 g/mol 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 

 

5. GLOSSÁRIO 

 

 
 
 

Absorção de oxalato intestinal 
Absorção de oxalato no intestino 
 
Alcalose 
Valor elevado de pH no sangue e na 
urina 
 
Amostragem de vilosidades 
coriónicas 
Extracção de células da cavidade 
membranar 
 
Autossómico recessivo 
Os cromossomas que o paciente herdou 
tanto da mãe como do pai devem possuir 
a mesma alteração num gene específico 
para estar afectado 
 
Biópsia do fígado 
Extracção de tecido do fígado para obter 
material (análise microscópica, análise 
de defeitos enzimáticos) 
 
Colonização 
População 
 
Cromossomas 
Estruturas contendo genes e, portanto, 
informação genética. 
 
Depuração 
Remoção de uma substância através dos 
rins ou através da máquina de diálise 
 
Diálise 
Terapia de substituição renal 

Enzima 
Uma proteína que catalisa uma reacção 
química. 
 
ESWL 
Abreviatura de litotrícia extracorporal por 
ondas de choque = esmagamento de 
cálculos por meio de ondas de ultra-sons 
do exterior 
 
Fenótipo 
Progressão de uma doença/aparência 
 
Gene 
Informação genética num cromossoma 
 
Genótipo 
Certas mutações num gene que 
determinam uma doença 
 
Hematúria 
Sangue na urina 
 
Hemodiálise 
Diálise 
 
Heterozigoto 
Apenas uma mutação num cromossoma 
 
Heterozigoto composto 
Duas mutações diferentes em ambos os 
cromossomas 
 
Hiperoxalúria 
Aumento da excreção de oxalato na 
urina 
 
 

 

Homozigoto 
Uma mesma mutação em ambos os 
cromossomas 
 
Metafilaxia 
Tratamento (em particular, monitorização 
e terapias pós tratamento) 
 
Nefrocalcinose 
Calcificação dos rins ou seja, depósito de 
cristais de oxalato de cálcio no tecido 
renal 
 
Oxalose sistémica 
Depósitos de oxalato em todos os 
tecidos corporais 
 
Peroxisoma/mitocóndria 
Organitos da célula hepática 
 
Polimorfismos 
Ocorrência de uma variante genética 
numa determinada população 
 
Polimorfismos e microsatélites 
Parâmetros úteis para a análise de 
mutações em genes especiais 
 
Pré-natal 
Antes do nascimento 
 
Transplante de Hepatócitos 
Transfusão de células hepáticas para a 
veia hepática 
 
Urolitíase 
Doença de cálculos renais 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

NOTAS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


