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Valores de referência de parâmetros urinários envolvidos na
litogênese
Maria Adelaide Cunha e Nestor Schor
Neste trabalho determinamos em nossa população, os valores normais de parâmetros
urinários que participam na formação de cálculos renais, bem como de creatinina
comparando-os com os relatados na literatura. Os valores em média ± desvio padrão (X±DP)
do grupo controle (N=200) e do grupo formador de cálculos (N=200) são respectivamente:
citrato (525 ± 160 vs 263 ± 90 mg/24h, p<0,05), cálcio (149 ± 50 vs 223 ± 80 mg/24h,
p<0,05), ácido úrico (556 ± 130 vs 620 ± 160 mg/24h, p<0,05), sódio (192 ± 60 vs 208 ± 60
mEq/24h, p<0,05), potássio (37 ± 10 vs 43 ± 10 mEq/24h, p<0,05), magnésio (81 ± 17 vs 67
± 25 mg/24h, p<0,05) e creatinina (1409 ± 340 vs 1436 ± 320 mg/24h, p>0,05). Os valores
para o citrato, cálcio, ácido úrico, sódio e creatinina para as mulheres-controle neste trabalho
foram similares, enquanto que os valores para o potássio foram maiores e para o magnésio
foram menores que os valores descritos na literatura. Os homens-controle apresentaram todos os parâmetros mais elevados, exceto para o citrato e potássio que foram menores que os
da literatura. Comparando estes resultados com os valores da literatura internacional, observamos diferenças significantes, realçando a necessidade em normalizar os valores de referência
para distintas populações de formadores de cálculos renais.
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Introdução
Dentre os múltiplos fatores envolvidos na
litogênese, vários estão relacionados e são característica

específica de determinadas populações, dentre elas a
atividade profissional, 7,37 a área geográfica, 26,35 o clima, 35,32
o nível sócio-econômico, 26,30 entre outros. A dieta
alimentar também é considerada um dos fatores
determinantes e específico de certas comunidades, pois
pode modificar o ambiente urinário tornando-o favorável
à formação de cálculos. A elevada ingestão de proteína
animal 2,6 e de sódio 19,36 relaciona-se com a excreção
de ácido úrico e cálcio. A hipocitratúria pode resultar
da ingestão aumentada de proteína animal, pela sobrecarga ácida com correspondente redução do pH
urinário, favorecendo o desenvolvimento de cálculos
de cálcio e de ácido úrico. 2,6 A cultura e o hábito do
exercício físico pode influenciar na litogênese pois
ele induz uma diurese reduzida, elevada concentração
de sais urinários e menor excreção de citrato e pH, 34
criando ambiente propício para formação de cálculos.
Por outro lado, estudos epidemiológicos, 14 sugerem
que a formação de litíase está inversamente relaciona-

J. Bras. Nefrol. 1996; 18(2): 124-129

125

M. A. Cunha e N. Schor - Parâmetros Urinários

da com a atividade física.
No nosso país, temos utilizado valores de referência da literatura internacional para avaliação de
pacientes com risco em for mar cálculos, embora os
hábitos destas populações sejam bastante diferentes
entre si. O objetivo deste estudo é, portanto, determinar os valores de referência da excreção do citrato,
creatinina, cálcio, ácido úrico, sódio, potássio e
magnésio de indivíduos saudáveis de nossa população, para fornecer dados regionais, visando melhor
avaliar os pacientes litiásicos. Também foram comparados os valores médios destes parâmetros entre indivíduos controle e litiásicos confor me o sexo, pois
sabidamente estes parâmetros urinários variam nesta
dependência.

Materiais e Métodos
Investigamos amostras de urina de 24 horas de
indivíduos-controle (N=200) e formadores de cálculos
(N=200), sendo cada grupo formado por 100 homens e
100 mulheres. Os pacientes litiásicos foram provenientes
do Ambulatório de Nefrolitíase da Escola Paulista de
Medicina. Estes apresentavam dor lombar mais
hematúria e história de eliminação espontânea
endoscópica ou cirúrgica de cálculo ou comprovação
radiológica e ultra-sonográfica da presença do cálculo. Os
controles foram funcionários voluntários da Escola
Paulista de Medicina e soldados do Exército, voluntários,
escolhidos através de um questionário. Estes indivíduos
não apresentavam doença renal ou infecção urinária, não
relataram passado de litíase renal e não usaram
medicamentos durante as duas semanas anteriores à
coleta da amostra de urina. Estes indivíduos também não
mudaram suas atividades diárias ou seus hábitos
alimentares neste período.

Métodos Utilizados
Citrato (Cit) - ensaio enzimático automatizado
utilizando a citrato liase, 38 estabelecido neste serviço por
Rebelo e col 28 e Cunha e Schor. 4 Valores de referência
deste parâmetro na urina é de >320 mg/24h para ambos os
sexos 20 ou 531 ± 416 mg/24h (X±DP) para homens e 710
± 480 mg/24h (X±DP) para mulheres.3
Creatinina (Cr) - reação picrato alcalino, Jaffé
modificado. 15 Valores de referência na urina: 1000 - 2000 mg/
24h para homens e 600 - 1500 mg/24h para mulheres. 39
Cálcio (Ca) - absorção atômica. Valores de referência
na urina são <4,0 mg/kg/24h para ambos os sexos 11 ou
169 ± 146 mg/24h (X±DP) para homens e 117 ± 123 mg/

24h (X±DP) para mulheres. 3
Ácido úrico (AcUr) - ensaio enzimático
automatizado usando a uricase. 5 Valores de referência
na urina são <800 mg/24h para homens e <750 mg/24h
para mulheres. 3
Sódio (Na) - fotometria de chama. Valores de
referência na urina são 175 ± 133 mEq/24h (X±DP) para
homens e 126 ± 94 mEq/24h (X±DP) para mulheres. 3
Potássio (k) - fotometria de chama. Valores de
referência na urina são 64 ± 44 mEq/24h (X±DP) para
homens e 59 ± 34 mEq/24h (X±DP) para mulheres. 3
Magnésio (Mg) - espectrofotometria de absorção
atômica. Valores de referência na urina são 98±70 mg/24h
para homens e 81±51 mg/24h para mulheres em (X±DP). 3
As amostras de urina para a dosagem de citrato
foram armazenadas com HCl 5M (20mL/L) e congeladas,
a -10ºC. Nas amostras sem preservativos e mantidas
congeladas determinou-se o cálcio e o magnésio. Os
testes dos outros parâmetros foram realizados no dia de
coleta.

Estatística
Os dados foram analisados pelo Mann-Whitney
U. A obtenção de valores de normalidade foram obtidos pelo teste de Kolmogorov-Smirnof, usando 95%
dos valores.
Os resultados são apresentados como média (X)±
desvio padrão (DP).

Resultados
No grupo controle participaram 135 brancos, 13
negros, 3 amarelos e 49 mulatos. No grupo de litiásicos
havia 171 brancos, 8 negros, 4 amarelos e 17 mulatos.
A idade em média ± desvio padrão foi 31 ± 10
anos para os homens e 52 ± 10 anos para as mulheres-controle, enquanto o grupo de pacientes litiásicos
apresentou 39 ± 10 anos para os homens e 42 ± 10 anos
para as mulheres.
A Tabela 1 apresenta os valores de referência para
o citrato (Cit), cálcio (Ca), ácido úrico (AcUr), creatinina
(Cr), sódio (Na), potássio (K) e magnésio (Mg) avaliados
em urina de 24 horas dos indivíduos-controle. Os valores
para o cálcio, ácido úrico, sódio e potássio são o limite
superior da normalidade, ou seja, 95% dos valores da
amostra estiveram abaixo de 4,5 mg/kg/24h para o
cálcio, de 926 mg/24h para o ácido úrico, de 365 mEq/
24h para o sódio e de 61 mEq/24h para o potássio em
ambos os sexos. Enquanto os valores do citrato, da
creatinina e do magnésio representam o limite inferior
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Tabela 1.
Valores dos indivíduos-controle em limite inferior ou superior da normalidade.

Cit (mg/24h)
Ca (mg/kg/24h)
AcUr (mg/24h)
Cr (mg/24h)
Na (mEq/24h)
K (mEq/24h)
Mg (mg/24h)a

Homens

Mulheres

n=100

n=100

Ambos
os sexos
n=200

>290
<4,6
<1000
>920
<372
<63
>56

>320
<3,9
<710
>798
<259
<61
>42

>300
<4,5
<926
>841
<365
<61
>43

a (N=70)

ou 95% dos valores da amostra estão acima dos limites apresentados.
A Tabela 2 compara os seguintes parâmetros
urinários: Cit (525 ± 160 vs 263 ± 90 mg/24h, p<0,05),
Cr (1409 ± 340 vs 1436 ± 320 mg/24h, p>0,05), Ca (149
± 50 vs 223 ± 80 mg/24h, p<0,05), AcUr (556 ± 130 vs
620 ± 160 mg/24h, p<0,05), Na (192 ± 60 vs 208 ± 60
mEq/24h, p<0,05), K (37 ± 10 vs 43 ± 10 mEq/24h,
p<0,05) e Mg (81 ± 17 vs 67 ± 25 mg/24h, p<0,05) em
Tabela 2
Valores médios dos parâmetros urinários comparando os grupos-controle e
litiásicos.

Cit (mg/24h)
Ca (mg/24h)
AcUr (mg/24h
Cr (mg/24h)
Na (mEq/24h)
K (mEq/24h)
Mg (mg/24h)b

Controles
n=200

Litiásicos
n=200

525±160 a
149±50
556±130
1409±340
192±60
37±130
81±17

263±90*
223±80*
620±160*
1436±320
208±60*
43±10*
67±25*

a = X±DP, p<0,05: * vs Normal,

b

(N=70)

Tabela 3
Valores de parâmetros urinários de acordo com o sexo em controles e
litiásicos.
Controles
Homens
Mulheres
n=100
n=100
Citrato(mg/24h)
419±140
Creatinina(mg/24h)
1702±510
Cálcio(mg/24h)
167±90
Ácido Úrico(mg/24h) 621±200
Sódio(mEq/24h)
226±90
Potássio(mEq/24h)
38±10
Magnésio(mg/24h)b
91±25
a

a
b

631±240*
1117±210*
131±60*
490±130*
159±50*
36±10
71±25*

= X±DP, p<0,05: * vs Homens, # vs Normal.
(N=70)

Litiásicos
Homens
Mulheres
n=100
n=100
252±130# 273±13#
1700±470 1172±25*
232±110# 213±11#
694±220# 545±20*
237±80
178±7*
48±20#
37±1*
71±25#
62±2*

indivíduos-controle e litiásicos, respectivamente para
os dois sexos.
A Tabela 3 apresenta os parâmetros em homens
vs mulheres normais. Cit (419 ± 140 vs 631 ± 240 mg/
24h, p<0,05), Cr (1702 ± 510 vs 1117 ± 210 mg/24h,
p<0,05), Ca (167 ± 90 vs 131 ± 60 mg/24hr, p<0,05),
AcUr (621 ± 200 vs 490 ± 130 mg/24hr, p<0,05), Na
(226 ± 90 vs 159 ± 50 mEq/24h, p<0,05), K (38 ± 10
vs 36 ± 10 mEq/24h, p>0,05) e Mg (91 ± 25 vs 71 ±
25 mEq/24h, p<0,05).
Analisando os homens vs mulheres litiásicos na
Tabela 3, obtivemos Cit (252 ± 130 vs 273 ± 130 mg/
24h, p>0,05), Cr (1700 ± 470 vs 1172 ± 250 mg/24h,
p<0,05), Ca (232 ± 110 vs 213 ± 110 mg/24h, p>0,05),
AcUr (694 ± 220 vs 545 ± 200 mg/24h, p<0,05), Na
(237 ± 80 vs 178 ± 70 mEq/24h, p<0,05), K (48 ± 20
vs 37 ± 10 mEq/24h, p<0,05) e Mg (71 ± 25 vs 62 ±
17 mg/24h, p<0,05).
A Tabela 4 apresenta os valores em indivíduoscontrole relatados comumente na literatura. O citrato
em ambos os sexos é de >320 mg/24h, 20 sendo que para
os homens os valores variam de 531 ± 416 mg/24h 3 ou
de 534 ± 270 mg/24h, 22 para as mulheres é de 710 ± 480
mg/24h 3 e de 652 ± 265. 22 O cálcio em ambos os
sexos é de <4,0 mg/kg/24h 11 ou 158 ± 62 mg/24h, 22
sendo que para os homens é de 162 ± 146 mg/24h 3
e para as mulheres é de 117 ± 123 mg/24h. 3 A
creatinina para ambos os sexos é de 1279 ± 304 mg/
24h, 22 sendo que em homens é de 1000 - 2000 mg/24h
39
e para as mulheres é de 600 - 1500 mg/24h. 39 O
ácido úrico em ambos os sexos é de 400 - 800 mg/24h,
39
sendo que em homens é de <800 mg/24h 3 e para
as mulheres é de <750 mg/24h. 3 O sódio em homens
é de 175 ± 133 mEq/24h, 3 sendo que em mulheres é
de 126 ± 94 mEq/24h. 3 O potássio em homens é de
64 ± 44 mEq/24h, 3 sendo que em mulheres é de 59 ±
Tabela 4
Valores normais de referência comumente descritos na literatura.

Ca (mg/kg/24h)

Homens
531±416a 3
534±270 22
162±146 3

Mulheres
710±480 3
652±265 22
117±123 3

Cr (mg/kg/24h)
AcUr (mg/24h)
Na (mEq/24h)
K (mEq/24h)
Mg (mg/24h)

1000 - 2000 39
<800 3
175±133 3
64±44 3
98±70 3

600 - 1500 39
<750 3
126±94 3
59±34 3
81±51 3

Cit (mg/24h)

Ambos os sexos
>320 20
4,0b 11
158±62 22
1279±304 22

Obs: 3, 11, 20,22, 39 - referências bibliográficas, a = X±DP,b = mg/kg/24h
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34 mEq/24h. 3 O magnésio para os homens é de 98 ± 70
mg/24h 3 e para as mulheres é de 81 ± 51 mg/24h. 3

Discussão
Indivíduos normais apresentam ambiente urinário
supersaturado, sendo que nos pacientes formadores de
cálculo renal há um aumento na concentração de
elementos promotores e/ou deficiência dos inibidores.
Neste estudo, avaliamos os elementos que participam no
desenvolvimento da calculose renal, como o cálcio e o
ácido úrico 8 e substâncias que inibem, como o citrato e
o magnésio, 29 especificamente pretendendo avaliar
características da população atendida neste Serviço,
comparando com indivíduos-controle da mesma área
geográfica.
Os parâmetros avaliados são aqueles considerados
como importantes na litogênese. Por exemplo, os íons de
cálcio favorecem a saturação urinária levando à
cristalização. 16 Quando o pH eleva-se, ocorre maior
formação de fosfato de cálcio e isto pode ser o núcleo
para o desenvolvimento de cristais de oxalato de cálcio.1
A hiperexcreção de ácido úrico é outro processo que
pode induzir à formação de cristais. 16,24 Estando o pH
urinário reduzido (<5,5), o ácido úrico apresenta-se
principalmente na forma não dissociada, facilitando a
formação de cristais de ácido úrico. No entanto, com o
aumento do pH (>5,5), o ácido úrico se dissocia e forma
sais de urato. Na presença de elevadas concentrações de
sódio, ocorrerá a formação de urato de sódio, o qual
pode ser o núcleo para o crescimento de cristais de
oxalato de cálcio. 22
Os inibidores urinários parecem agir pelo
mecanismo de adsorção na superfície de crescimento de
cristais. 17 O citrato é capaz de formar complexos
solúveis com cálcio e, assim, reduzindo a supersaturação
de sais de cálcio. 16,17 Ele também atua na inibição da taxa
de crescimento e nucleação de cristais de oxalato de
cálcio devido à formação de complexos solúveis com
íons oxalato. 16,17
Neste estudo, os valores normais para citrato
urinário foram mais elevados em mulheres do que em
homens, sendo o mesmo encontrado em estudo em São
Paulo por Noronha et col. 22 e por Coe et col. 3 No
entanto, Nicar et col. 20 relataram um único valor (>320
mg/24h), similar ao valor obtido em mulheres-controle
neste estudo. A maior excreção de citrato em mulheres
normais em relação aos homens está de acordo com
alguns autores, 18,22 e parece ser devido principalmente a

diferenças hormonais, 13 o que seria um dos fatores que
reduz a incidência de litíase em mulheres.
O valor da excreção de cálcio reportados na
literatura é <4,0 mg/kg/24h, 11 sendo similar ao excretado
pelas mulheres <3,9 mg/kg/24h e menor do que o encontrado no grupo de homens-controle <4,5 mg/kg/24h.
Quando analisamos o valor do cálcio urinário pela média
obtida para os homens, observamos valor de 167 ± 90
mg/24h. Este valor é similar ao referido na literatura, de
162 ± 146 mg/24h. 3
Obtivemos níveis de ácido úrico <1000 mg/24h em
homens saudáveis que foram maiores em relação ao valor
de <800 mg/24h citado na literatura. 3 Pak 23 tem sugerido
que a hiperuricosúria seria devido, principalmente, à elevada ingestão de alimentos ricos em purinas.
Assim, a reduzida citratúria e aumentada
calciúria e uricosúria em homens normais poderia ser
um dos fatores responsáveis pela maior incidência de
cálculos renais em homens quando comparado com
as mulheres.
Os resultados de magnésio urinário foram maiores em homens do que em mulheres nos grupos estudados. No entanto, tem sido descrito que o magnésio
apresenta menor inibição no crescimento do cristal do
que o citrato. 29 Quando analisamos as médias do
magnésio nos grupos dos homens (91 ± 25 mg/24h) e
das mulheres (71 ± 25 mg/24h), estes foram menores do
que os valores apresentados por Coe et col, 3 que foram
de 98 ± 70 e 81 ± 51 mg/24h, para homens e mulheres,
respectivamente.
A Tabela 3 mostra hipercalciúria e hiperuricosúria
em formadores de cálculos enquanto que os inibidores
estão reduzidos. A citratúria diminuída 12,18,21,25,33 e
excreção de cálcio elevada em litiásicos 18,21,25,33 têm sido
amplamente descrita como fator metabólico responsável
pela litíase urinária.
Os níveis de magnésio estão aumentados nos
controles comparado com os formadores de cálculos
neste estudo. No entanto, Nikkila et col. 21 e Robertson
et col. 31 não obtiveram diferenças significantes.
Em resumo, mulheres têm um ambiente urinário
menos favorável para o desenvolvimento de cálculos do
que os homens. Reduzida excreção de cálcio e ácido
úrico e elevadas excreções de citrato que contribuem
para a menor litogênese foi observado nas mulherescontrole.
As diferenças observadas entre os valores nos
indivíduos-controle e aqueles descritos na literatura
podem ser devido a vários fatores tais como dieta, 2,6,19,36
exercício físico, 34 nível socio-econômico, 26 região ge-
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ográfica, 16,26 clima, 32 metodologia usada, 9 etc. Apesar
da matiz variada da nossa população, seguramente, fatores raciais-genéticos participam não só na variabilidade dos parâmetros urinários, mas também na incidência
de litíase. Portanto, parece ser importante a padronização destes parâmetros em grupos de indivíduos que
representem nossa população. Assim sendo, o contraste
entre os valores de referência dos nossos controles e os
citados na literatura indica a necessidade de padronização destes parâmetros urinários em populações diferentes para melhor avaliação dos pacientes com litíase das
respectivas populações. É claro que diferenças dentro
do nosso país de dimensões continental devem ser
consideradas e estudos multicêntricos envolvendo várias
regiões, como o Multilit (estudo multicêntrico de litíase
para adultos) e o Multiped (para crianças) teriam condições de avaliar estas potenciais diferenças regionais.

Summary
In this work we have determined the normal
values of urinary elements that participate in renal stone
formation and creatinine, in order to correlate them
with those reported in the international literature.
The mean values of the following urinary
parameters for healthy subjects (N=200) and stoneforming groups are presented respectively for citrate (525
± 160 vs 263 ± 90 mg/24h, p<0.05), calcium (149 ± 50
vs 223 ± 80 mg/24h, p<0.05), uric acid (556 ± 130 vs
620 ± 160 mg/24h, p<0.05), sodium (192 ± 60 vs 208 ±
60 mEq/24h, p<0.05), potassium (37 ± 10 vs 43 ± 10
mEq/24h, p<0.05), magnesium (81 ± 17 vs 67 ± 25 mg/
24h, p<0.05) and creatinine (1409 ± 340 vs 1436 ± 320
mg/24h, p>0.05).
For women in the present work, citrate, calcium,
uric acid, sodium and creatinine were similar, the
potassium values were lower and the magnesium values
were higher than those values observed in the literature.
For the normal men, all parameters were higher
except for citrate and potassium that were lower than
those observed in the literature.
The present results showed some distinct trends
when comparing with those take from the literature and,
thus, it is necessary to normalize the reference values for
respective populations of stone formers.
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