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Casos Clínicos

Cólica renal como primeiro sintoma 
de hiperparatiroidismo primário

Abstract

We report a case of primary hyperparathyroidism 
diagnosed in the context of renal colic in a young 
boy. This is a rare pathology in pediatric patients 
whose diagnostic is often delayed until significant 
end-organ pathology has occurred. Almost 5% 
of nephrolithiasis`patients have primary hyper-
parathyroidism, which is a reversible cause of 
renal lithiasis. Contrary to the common feeling, 
parathyroidectomy only reduces the risk of new 
renal stone events in 8.3%. This modest contribu-
tion to the treatment of renal lithiasis is due to 
the multifactorial physiopathology of renal lithiasis 
in this population.
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Resumo

Relatamos um caso de hiperparatiroidismo primário 
diagnosticado no contexto de cólica renal num 
adolescente. Trata-se de uma patologia rara em idade 
pediátrica, o que contribui para um diagnóstico 
geralmente tardio quando já existe atingimento ir-
reversível de órgãos alvo. Cerca de 5% da população 
com litíase renal apresenta hiperparatiroidismo pri-
mário, constituindo uma causa reversível de nefroli-
tíase. Contrariando o sentimento adquirido em rela-
ção à contribuição da paratirodectomia na redução 
do risco de recidiva de litíase, os dados mais recentes 
referem apenas uma redução de 8,3%. Esta aparen-
temente escassa contribuição para o tratamento da 
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litíase fica a dever-se ao carácter multifactorial da 
fisiopatologia da litíase renal nesta população.  

Palavras-chaves: Hiperparatiroismo, adenoma pa-
ratiróide, cálcio, litíase, crise calcémica, paratiroi-
dectomia.

Introdução

O Hiperparatiroidismo Primário (HPT) é uma doença 
sistémica do metabolismo do cálcio, do fósforo e do 
osso devida à produção excessiva e autónoma de hormo-
na paratiroideia (PTH) pelas glândulas paratiróides. 
A PTH promove a libertação de cálcio para o plasma 
e para isso age, principalmente, a nível ósseo, renal 
e do intestino delgado. 
A maioria dos doentes com HPT são assintomáticos, 
no entanto, podem apresentar uma miríade de quei-
xas desde nefrolitíase recorrente, úlcera péptica, oste-
oporose, distúrbios psiquiátricos ou, até mesmo, coma 
resultante da chamada “crise hipercalcémica”1. 
O HPT constitui uma condição rara nas crianças, 
com uma incidência entre 2 a 5 por 100000. A 
sua raridade nesta faixa etária contribui para um 
diagnóstico geralmente tardio, quando já há atin-
gimento irreversível de orgãos alvo2. 
Analiticamente, o HPT caracteriza-se por níveis sé-
ricos de PTH elevados, hipercalcemia e hipofosfa-
temia, sendo as suas principais causas o adenoma 
solitário da paratiróide (85%), a hiperplasia da para-
tiróide (15%), o adenoma múltiplo das paratiróides 
(2%) e o carcinoma das paratiróides (1%)3,4. 
Esta patologia afecta cerca de 5% da população 
com litíase renal, constituindo uma causa rever-
sível de nefrolitíase5. 

Renal colic as the first symptom of primary hyperparathyroidism

Data de Submissão: 22 de Julho de 2010 | Data de Aceitação: 16 de Março de 2011

www.apurologia.pt



 53

Casos Clínicos

André Quinta, Mário Cerqueira Alves, Vítor Hugo Nogueira, et al.
Cólica renal como primeiro sintoma de hiperparatiroidismo primário | Acta Urológica – Março de 2011 – 1: 52–55

Caso Clínico

Trata-se de um doente do sexo masculino com 16 
anos de idade cujas amigdalites de repetição se 
apresentam como antecedentes clínicos pessoais de 
relevância. No que se refere a antecedentes familiares, 
conta-se com nefrolitíase sem história de cólicas por 
parte do pai, sendo os restantes familiares saudáveis 
(mãe, avós, irmão e tios). 

O doente foi observado por dor lombar direita e 
febre com 2 dias de evolução, estando medicado 
com beta-lactâmico e anti-inflamatório para uma 
amigdalite diagnosticada 3 dias antes. 
Analiticamente, apresentava anemia normocrómica-
normocítica, leucocitose, ligeira elevação da PCR, 
insuficiência renal (creatinina: 1,4 mg/dl; ureia: 49 
mg/dl) e micro-hematúria. 
A ecografia reno-vesical, apresentava rins com 
dimensões normais, litíase renal bilateral (maior 
cálculo com 7 mm no grupo calicial médio à direi-
ta) e ausência de dilatação das árvores excretoras 
(figura 1). 

A radiografia reno-vesical revelava imagem radio-
paca na topografia do grupo calicial médio do rim 
direito compatível com cálculo de 7 mm (figura 2). 
Este doente foi internado para vigilância e estudo, 
tendo ficado assintomático ao 2º dia. 

O estudo analítico subsequente revelou hipercalcemia 
(13,2 mg/dl), hipofosfatemia (2,25 mg/dl), elevação da 
fosfatase alcalina (156 U/L) e da PTH (277,3 pg/ml). 
Os doseamentos de Ig A, complemento e TASO foram 
normais. 
Foi realizada uma ecografia cervical (figura 3) que 
revelou formação nodular hiper-ecogénica de con-
tornos regulares com 2,3x1,3x1,4 cm na vertente 
posterior da hemitiróide direita que deformava o 
contorno posterior da mesma, sugestiva de hiper-
plasia/adenoma; não foram verificadas alterações 
de relevo na restante glândula tiróide, nem adeno-
patias cervicais. 

O estudo para despiste de Síndrome de Neoplasia 
Endócrina Múltipla I (MEN I) foi negativo, tendo-se 
procedido a paratiroidectomia das glândulas superior 
e inferior direitas. 
Um mês após a cirurgia, o doente realizou 1 sessão 
de litotrícia extra-corporal por ondas de choque 
(LEOC) dirigida ao cálculo radiopaco no cálice 
médio do rim direito e iniciou alcalinizante de urina.

Figura 1) Ecografia renal bilateral

Figura 3)  Ecografia cervical

Figura 2) Radiografia reno-vesical
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Resultados

O estudo anatomo-patológico da peça operatória 
revelou adenoma paratiroideu da glândula supe-
rior direita (figura 4). 

No pós-operatório imediato verificou-se normaliza-
ção do cálcio sérico e da PTH e estabilização da 
insuficiência renal. 
A sessão de LEOC realizada um mês após a cirurgia 
provocou fragmentação com expulsão do cálculo 
do rim direito. 
Após 12 meses de seguimento, o doente apresenta-
se assintomático, com função renal normal e sem 
evidência de litíase.

Discussão

A litíase renal em crianças e jovens deve ser sem-
pre alvo de uma investigação adequada, uma vez 
que representa na maioria dos casos um sinal de 
distúrbio metabólico6. 
Perante o diagnóstico de HPT, tornou-se essencial 
despistar a presença de MEN I na medida em que 
a urolitíase é uma primeira manifestação frequente 
de doentes com HPT no contexto deste síndrome7. 
O MEN I é caracterizado por hiperplasia das pa-
ratiroides e neoplasias da hipófise e do pâncreas. 
Nas crianças, o seu diagnóstico pode ser difícil e 
assenta, principalmente, nos doseamentos séricos 
de epinefrina, norepinefrina, dopamina, calcitonina 
e gastrina, e nos doseamentos urinários de ácido 
homovanílico e ácido vanilmandélico8. 
Com efeito, neste caso, verificou-se a existência de 
HPT subsequente a um adenoma solitário da para-
tiróide, um distúrbio que é classicamente descrito 
como uma das causas de litíase renal cálcica. 
A primeira atitude terapêutica, atendendo ao risco 
de “crise calcémica”, consistiu em corrigir o hiper-
paratiroidismo.
A litíase foi tratada em segundo tempo, com uma 
sessão de LEOC ao cálculo de maiores dimensões e 
alcalinização de urina. Deste modo, o doente ficou 
livre de cálculos pouco depois.

Vários estudos investigaram a evolução da litíase 
renal pós paratiroidectomia e os dados mais re-
centes sugerem que a cirurgia paratiroideia reduz 
em 8,3% o risco de recidiva de litíase5,9,10. () 
Esta aparentemente escassa contribuição para o 
tratamento da litíase fica a dever-se ao carácter 
multifactorial da fisiopatologia da litíase renal em 
doentes com hiperparatiroidismo primário11,12. 
A hipercalciúria secundária à hipercalcemia indu-
zida pela PTH tem sido implicada na formação de 
cálculos renais13. Estudos verificaram que, mesmo 
com a normalização dos níveis de cálcio no sangue 
após paratiroidectomia, alguns doentes continuam 
a registar hipercalciúria e a formar cálculos renais. 
Segundo alguns autores, tal facto ficará a dever-se 
à coexistência de hipercalciúria renal idiopática e à 
predisposição para formar cálculos devido a altera-
ções anatómicas induzidas pela passagem prévia de 
cálculos (estenoses ureterais e hidronefrose)14. 
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Figura 4) Adenoma da paratiróide
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